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  قدمةم
  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله   
  :وصحبه أمجعني، وبعد

زء الثالث من هذا الكتاب هو اجل -وهللا احلمد واملنة- فهذا 
على جليل أعماهلم وعظيم -وهم الذين نساهم الناس " عظماء منسيون"

وطواهم النسيان فلم يعد أكثر الناس يسمع بامسهم أو يطلع على  - أفعاهلم
  .سريم، وإنا هللا وإنا إليه راجعون

هذا وقد ذكرت يف اجلزء األول من هذه السلسلة منهجي يف 
ه إىل ماء وكتابة سريهم فال أعود هلذا اآلن، وإمنا أنباختيار هؤالء العظ

شيء مهم أال وهو أن أصل هذه التراجم قد نشر يف جملة اتمع مث روجع 
وأضيف إىل بعضه شيء كثري أو قليل، وعدل بعضه بعض التعديل اليسري، 

  .وبقي شيء منها كما نشر يف تلك الة الغراء، وهو قليل
تب اهللا على يدي شرف إحياء ما نسي من هذا وأرجو أن يك

هذه التراجم، وما طوي من املفاخر واملكارم، وأرجو من اهللا تعاىل أن 
يثيب هؤالء بقدر ما نساهم أهل األرض، وأن يرمحنا وإياهم يوم العرض، 
إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصل اللهم وسلم على سيدنا حممد وآله 

  .رب العاملنيوصحبه أمجعني، واحلمد هللا 
  وكتبه

  

  حممد بن موسى الشريف
 

mhmalshareef@gmail.com  
 

www.altareekh.com 

mailto:mhmalshareef@gmail.com
http://www.altareekh.com
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١. "الداعية الرتقي الدين اهلاليل :"ةلَح. 

 .حممد احلامد :"الشيخ القوي" .٢

 .طاهر اجلزائري :"رائد التجديد الشامي" .٣

 .رمكْعمر م :"العامل ااهد" .٤

 .عبدالرمحن االفريقي :"ثابرالعامل امل" .٥

 .حممد اخلضر حسني :"شيخ األزهر التونسي" .٦

 .احلاج حممد أمني احلسيين :"العامل السياسي" .٧

  .حممود عبدالوهاب فايد :"إمام أهل السنة" .٨
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١٠  

- 

قل السفر واالرحتال من أجل إن كثرياً من دعاة اإلسالم يستث
: الدعوة إىل اهللا وبث اخلري، ويبادرك إذا دعوته لشيء من هذا بقولـه 

  !!أنا ال أحب السفر
م له يف هذه احللقة ضرب املثل بكثرة األسفار دعـوةً  واملترج

  .وتعلماً وتعليماً يف مشارق األرض ومغارا -تعاىل–إىل اهللا 
لغيضة مـن بـوادي يفلـي    يف قرية ا -رمحه اهللا تعاىل-ولد 

، وكـان أبـوه   ١٣١١/١٨٩٢باملغرب سنة " تافياللت"ماسة لْجِبِس
-وجده من الفقهاء، وهو من أسرة ينتهي نسبها إىل احلسني بن علي 

ومساه والده حممداً التقي لرؤيا رآها لكنه اشـتهر   -رضي اهللا عنهما
  .بلقب تقي الدين ألن أهل اهلند لقبوه بذلك فصار علماً عليه

قرأ القرآن على أبيه وجده، وحفظه وهو ابن اثـنيت عشـرة   
لطلب الرزق لكنه رأى  ١٣٣٣/١٩١٥سنة، مث سافر إىل اجلزائر سنة 

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رؤيا مقتضاها أنه صلى اهللا عليه وسـلم  
وجهه لطلب العلم فدرس على الشيخ حممد سيدي بـن حبيـب اهللا   

وم اللغة حوايل مخس سـنوات إىل  الشنقيطي خمتصر سيدي خليل وعل
يف إحدى عماالت وهـران مـن    ١٣٣٨/١٩٢٠وفاة الشيخ سنة 

اجلزائر، وكان الشيخ إذا سافر ينيب اهلاليل يف إلقاء دروسه ويقـول  
  .كل ما عندي من العلم فهو عند هذا الفىت: للطلبة

 ١٣٤٠/١٩٢٢مث عاد إىل املغرب ووصل إىل فـاس سـنة   
 جامعة القرويـني وحصل منها على وحضر دروس بعض العلماء يف

شهادة عادهلا بعد ذلك بالشهادة الثانوية يف جامعة بون بأملانيا الـيت  
  .درس ا
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سافر إىل مصر واجتمع مبشايخ ١٣٤٠/١٩٢٢مث يف آخر سنة 
 الذي عني إماماً يفمنهم األستاذ رشيد رضا وعبدالظاهر أبو السمح، 

، وحضر دروس القسم العـايل  بعد ذلك التاريخ بسنني املسجد احلرام
  .باألزهر، واجتمع باألستاذ رشيد رضا رمحهما اهللا تعاىل

وحدثت له مبصر حوادث كثرية بسبب متسـكه بالكتـاب   
السنة وقوة حجته وشدته على خصومه، وبسبب تركـه للطريقـة   و

اهلدية اهلاديـة إىل  "التيجانية اليت كان عليها، وقد ذكر هذا يف كتابه 
  ".انيةالطائفة التيج

وحضر دروس القسم العايل من األزهـر فنصـحه الشـيخ    
الزلوين بأال يطلب علم احلديث يف مصر لقلة العناية بـه آنـذاك،   كَن

وعلم أنه طبع " عون املعبود شرح سنن أيب داود"ورأى اهلاليل كتاب 
يف اهلند فعزم على السفر إىل هنالك، وشد الرحال بعد عـدة أشـهر   

عوة والوعظ مث حج وسافر، فأقام هنالك مخسة قضاها يف الصعيد للد
النبـوي  عشر شهراً واجتمع بأهل احلديث وقرأ شيئاً من احلـديث  

حتفـة  "ولقي الشيخ عبدالرمحن املبـاركفوري صـاحب   الشريف 
ووصفه بأنه صاحل عـامل زاهـد   " األحوذي يف شرح جامع الترمذي

اركفوري والشيخ هللا الصاحلني، وقد أجازه الشيخ املببكّاء، من أولياء ا
  .حممد بن حسني األنصاري اليماين نزيل وبال

ودرس ديوان املتنيب ملدة ستة أشهر يف مدرسة علي خـان يف  
  .دهلي
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- 

ولقي العامل الشـيخ   ١٣٤٣/١٩٢٤مث توجه إىل البصرة سنة 
وتزوج ابنته، وأقام  -الذي ترمجت له من قبل-حممد األمني الشنقيطي 
  .بالبصرة ثالث سنوات

افر إىل اململكة ومعه توصية من الشيخ رشيد رضـا إىل  مث س
  :امللك عبدالعزيز قال له فيها

إن حممداً تقي الدين اهلاليل املغريب أفضل من جـاءكم مـن   "
  ".علماء اآلفاق، فأرجو أن تستفيدوا منه

فأقام يف ضيافته بضعة أشهر، مث عني مراقبـاً للمدرسـني يف   
وأراد امللك عبدالعزيز أن جيعلـه   املسجد النبوي الشريف ملدة سنتني،

إماماً يف املسجد النبوي فرضي بشرط أن يسبح يف الركوع والسجود 
عشر تسبيحات فطلب منه امللك أن يقوهلا ثالثاً فقط خشية الفتنـة،  

والذي فاوضه يف ذلك هو الشيخ عبداهللا بن  !!فرفض ومل يقبل اإلمامة
  .حسن آل الشيخ رمحهما اهللا تعاىل

إىل مكة فأقام فيها سنة يدرس يف املعهد السـعودي   مث انتقل
  .واملسجد احلرام

 -على إثر وشاية من أعدائه عنـد امللـك  -مث سافر إىل اهلند 
وبقـي  يف لَكْنو " ندوة العلماء"وصار رئيس أساتذة األدب العريب يف 

فيها أربع سنوات تقريباً تعلم فيها اإلجنليزية، وكان يدرب الطلبة على 
" الضـياء "ة، وأنشأ مبساعدة تلميذه الشيخ مسعود الندوي جملة اخلطاب

  .اليت تعلم الطلبة الكتابة واإلنشاء
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مث رجع إىل البصرة فأقام فيها ثالث سنوات تقريباً معلمـاً يف  
  .مدرسة النجاة

ويف العراق أراد التجنس باجلنسية العراقية فذهب إىل مـدير  
  :ةسأله املدير بفظاظ، ف١٣٥٣/١٩٣٤وزارة الداخلية، وذلك سنة 
  ما هي جنسيتك؟

  .مغريب: فقال
أي ليست هناك " جنسية هتشي ماكو: "فغضب املدير وقال

  !!ينسفر: جنسية ذا االسم، قل
بل هي موجودة فانظر ما هو مكتوب على اجلـواز  : فقال له
  .الدولة الشريفية، فلم يقتنع بذلك: باللغة الفرنسية

قبـل سـنتني، أي قبـل     هل كنت أنت انكليزياً: فقال له
  املعاهدة؟

  .حنن كنا عثمانيني، ومن بعد صرنا عراقيني: فقال
وحنن دولة مغربية منذ ما يزيد على ألف سنة، منـذ  : فقال له

واستقلت عن الدولـة   ،أسس اإلمام إدريس بن عبداهللا الدولة املغربية
  .العثمانية

جنس، لكن هذا اجلدال مل يفد شيئاً، ورفض املدير معاملة الت
  .مث حصل على اجلنسية بعد سقوط الوزارة بعد تلك احملاورة بأيام

مث سافر إىل جنيف بطلب من األمري شكيب أرسالن، وقـد  
 ١٣٥٥/١٩٣٦سقت ترمجته من قبل، ومن هنالك سافر إىل بون سنة 
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- 

بتوصية من األمري ليدرس األدب العريب حماضراً يف جامعتـها وقـال   
  :حد أصدقائه يف اخلارجية األملانيةاألمري يف توصيته به إىل أ

عندي شاب مغريب أديب ما دخل أملانيا مثله، وهو يريد أن "
يدرس يف إحدى اجلامعات، فعسى أن جتدوا له مكاناً لتدريس األدب 

، وشرع يف تعلم اللغة األملانية، "العريب براتب يستعني به على الدراسة
  !!ة والتدريسمث صار طالباً يف اجلامعة ليجمع بني الدراس

بني عربيني قدميني وبقي يف بون ثالث سنوات ترجم فيها كتا
حملمد بن الفقيه البغدادي املتـوىف أواخـر   " البلدان"إىل األملانية، ومها 

ـ حملمد بـن دانيـال الكَ  " طيف اخليال"القرن الثالث، وكتاب  ال ح
  .املوصلي نـزيل مصر

تعلـيم ورئاسـة   مث طلبت وزارة الدعاية األملانية من وزارة ال
اجلامعة إعارة خدماته إىل جامعة برلني ليشرف على اإلذاعة العربيـة  
اليت أسست يف بداية احلرب العاملية الثانية، فصار مرجعاً لغوياً لإلذاعة 
إضافة إىل قيامه مبهام التدريس يف جامعة برلني، ومل ينس أن يكـون  

  !!طالباً فيها أيضاً
فضح جرائم الفرنسـيني يف  واستطاع من خالل اإلذاعة أن ي

ية قوية، فنفته فرنسا من راملغرب وجرائم اإلجنليز، وألقى منها خطباً نا
املغرب نفياً تأديبياً عن بعد، ونـزعت بريطانيا جنسيته العراقية، فأين 

  !!حرية التعبري؟
رسالة الدكتوراه جلامعة  ١٣٥٩/١٩٤٠م يف صيف سنة دمث قَ

مع تعليقات عليها فَند " ماهر يف اجلواهراجل"برلني وهي ترمجة لكتاب 
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فيها آراء بروكلمان وغريه من املستشرقني األملان، ورد عليهم رداً قوياً 
دافع فيه عن البريوين الذي ادعوا أنه كان زنديقاً شـعوبياً، وذلـك   
الدفاع استقاه من كتب البريوين نفسها، وناقشه يف الرسالة عشرة من 

ناشـر   وه مجيعاً على ما ذهب إليه، ونشر الرسالةَالعلماء األملان ووافق
  .أملاين لنفاستها

ويف أثناء احلرب العاملية الثانية بعثه احلاج أمني احلسـيين إىل  
مشال املغرب يف مهمة سياسية وكان جواز سفره عراقياً إذ كان قـد  
جتنس باجلنسية العراقية أثناء إقامته هنالك فرفضت السفارة العراقيـة  

لدسيسة اجنليزية، فبعث إليه السفري املغريب جوازاً مغربياً علـى  جتديده 
اليت كانـت  -أنه من تطوان فساومه اإلسبان على الدخول إىل تطوان 

بأن يكتب مقاالً يوضح فيه  -ترزح حتت نِري االحتالل اإلسباين آنذاك
آنذاك،  يتخوفون من أملانياأنه ال حق ألملانيا يف املغرب وكان اإلسبان 

ن ألملانيا مطامع يف املغرب، فكتب املقال وذكر فيه أن املغـرب  وكا
ألهله وأنه ال حق ألحد من احملتلني فيه، ففـرح باملقـال االسـبان    
ونشروه، وطلبوا منه أال يكتب أي شيء بعد ذلك إال بإذم وبقـي  

سنوات، خبرياً يف معهد الباحثني، ودعا إىل تـرك البـدع    ٥عندهم 
  .ةواتباع الكتاب والسن

ويف أثناء إقامته ورد عليه خطاب من األستاذ البنا رمحـه اهللا  
وإن اسـتطاع  " اإلخوان املسـلمون "تعاىل يطلب منه مراسالً جلريدة 

ويف ذلك قال اهلاليل حتت عنوان  ،اهلاليل أن يكون هو املراسل فليفعل
  :"التعاون مع اإلمام الشهيد حسن البنا رمحة اهللا عليه"



 

   

١٦  

- 

ن اإلسبانيون مغتاظون علي ألين نقضـت  وبينما املستعمرو"
االتصال بالوطنيني والتعاون : أحدمها: العهد الذي بيين وبينهم ألمرين

إلقاء الدروس بدون إذم، وهناك ثالث وهـو نشـر   : معهم، والثاين
لسان حزب اإلصالح الوطين إذا ـم  " احلرية"املقاالت يف صحيفة 

راً من كل ما تقدم؛ وذلك يكتشفون أمراً عظيماً له بال هو أشد خط
إن : يقـول  كتـب إيل  -رمحه اهللا ورضي عنه-أن اإلمام حسن البنا 

بلغت من الرواج واالنتشار وهللا احلمد " اإلخوان املسلمون"صحيفتنا 
إىل أن صارت يف مقدمة الصحف اليومية اليت تصدر يف القاهرة، ولنا 

نا مكاتب يبعث لنا مكاتبون يف مجيع أحناء العامل إال يف املغرب فليس ل
بأخبار إخواننا املسلمني يف هذا القطر املهم، فأرجو من فضـلك أن  
ترشدنا إىل مكاتب ختتاره لنا وختربنا مبا يطلب مـن املكافـأة، وإن   
مسحت لك صحتك بأن تكون أنت بنفسك ذلك املكاتب فهو أحب 

  : إلينا، فأجبته
  ها أنذا منطلق إليكا    لبيك يا لبيك يالبيكا 

أنا الذي أتشرف بأن أكون مكاتبـاً لصـحيفة اإلخـوان    
  ".املسلمني، وال أريد على ذلك أجراً إال من اهللا تعاىل

فأرسل اهلاليل عدة مقاالت فاكتشف أمره لتواطئ سـاعي   
الربيد املغريب مع اإلسبان فسجن ثالثة أيام يف شفشاون مكان إقامته مث 

إىل السـفري اإلسـباين يف    أُفرج عنه بعد تذمر أهل املدينة وشكواهم
 !!وبعد إطالقه نـزع اإلسبان منه جوازه بدعوى أنه مـزور  طنجة

يف مركز اإلخوان العـام   ١٣٦٦/١٩٤٧واجتمع بالبنا بعد ذلك سنة 
  .يف القاهرة
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وعني مدرساً للكتاب  ١٣٦٦/١٩٤٧مث سافر إىل العراق سنة 
ـ  داد، لكـن  والسنة ولألدب العريب يف كلية امللكة عالية يف جامعة بغ

منعه من العمل حبجـة   -وكان من الشيعة-صاحل جرب رئيس الوزراء 
أنه عاد إىل العراق جبواز أجنيب وأنه تنازل عن اجلنسية العراقية، وهذا 
مل حيدث إمنا اضطر إليه اهلاليل ألن السفارة العراقية يف روما مل جتـدد  

هلذا جوازه كما ذكرت من قبل، وفحص اهلاليل عن السبب احلقيقي 
على ملفـه يف  اهلاليلّ العداء فإذا هو بسبب تشيع صاحل جرب، واطلع 

 دائرة التحقيقات اجلنائية مبساعدة بعض أصدقائه فوجد فيه أنه معـاد 
فمكث سبعة أشهر على ذلك حىت وقعـت اضـطرابات يف    ،للشيعة

العراق فر على إثرها صاحل جرب ونوري السعيد وتوىل حممد الصـدر  
وأمر بإعادة االعتبار للهاليل وإعادة جتنيسه، واستطاع  رئاسة الوزارة

  .بذلك أن يزاول عمله يف اجلامعة
  .مث بعد أربع سنوات رقي إىل درجة أستاذ مساعد مث أستاذ

 ١٣٧٧/١٩٥٨وملا حدثت ثورة الشيوعيني يف العراق سـنة  
اضطربت األوضاع جداً، وقُتل كثري من املسلمني ظلمـاً وعـدواناً،   

يل على نفسه فخرج من العراق إىل املغرب وعني أسـتاذاً  فخاف اهلال
  .بالرباط مث يف فرعها يف فاس يف كلية اآلداب جبامعة حممد اخلامس

  .١٣٨٨/١٩٦٨وبقي فيها إىل سنة 
مث حج يف تلك السنة فدعاه الشيخ عبدالعزيز بن باز ليكـون  

ي فيها إىل سنة أستاذاً يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية املنورة وبق
١٣٩٤/١٩٧٤.  



 

   

١٨  

- 

مث عاد إىل املغرب وأقام يف مدينة مكناس للـدعوة والـوعظ   
  .وإلقاء الدروس يف املساجد، وجتول يف أحناء املغرب للدعوة

  :مهتهـ 
ـ والناظر إىل هذه السرية العجيبة يعلم أن صاحبها كـان ذا  

باً مهة عالية جداً، فقد هان عليه السفر يف زمن كان السفر فيه صـع 
شاقاً، وهان عليه حتمل املشاق الكـثرية يف سـبيل الـدعوة إىل اهللا    

  .والوعظ واإلرشاد، حىت أنه كان يسافر ماشياً يف بعض األحيان
وتعرض لألخطار الكثرية فلم يأبه ا حىت أنه هدد بالقتل فلم 

  .يرجع عما يعتقده ويؤمن به، رمحه اهللا تعاىل
اله أحد تالميذه وهو أمحد ـ ومن الدالئل على علو مهته ما ق

  :هارون التطواين
مل يكن شيخنا ليضيع وقته مهما كان، يقرأ ويكتب األشعار "

وهو يف السيارة، يقضي يومه من الصباح إىل املساء يف علم وتعلـيم  
  ".وذكر وتأليف

  :وقال أيضاً
يتميز أستاذنا باتصاله بالشعب، فأي شخص صغري أو كبري "

ارع ويتحدث معه، كما كان بيته مفتوحـاً  يستطيع أن يوقفه يف الش
دائماً فتجد األفواج تأيت إىل منـزله وهو ال ميـل مـن الترحـاب    
واإلكرام، وكان يقوم بنفسه قبيل صالة الصبح يسخن لنا املاء لنتوضاً 

  ".به
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  :مؤلفاتهـ 
للهاليل كتب كثرية تناهز األربعني، وترجم صحيح البخاري 

حملب الـدين اخلطيـب،   " الفتح" جملة إىل االجنليزية، وكان يكتب يف
  .جلماعة أنصار السنة" اهلدي النبوي"لرشيد رضا، وجملة " املنار"وجملة 

له ديوان شعر منه قصيدة قاهلا يف انتقاد أخالق املـوظفني يف  
  :العراق أيام احلكم امللكي، ومنها
  حنن يف بلـدة غـدا احلكـم فيهـا    

  

ــاك -   ــاً رمح ــا رحيم ــواب -ي   للب
  

ــن را ــت وإال إن يك ــياً دخل   ض
  

ــاب     ــواقفني دون الب ــى يف ال   تبق
  

ــا  ــف فيه ــبح املوظ ــدة أص   بل
  

  جالساً يف السـماء فـوق السـحاب     
  

   بصـرأن يلقـى املوظـف ي رِدن يم  
  

ــذاب    ــنوف الع ــاه ص ــل أن يلق   قب
  

  :ومنها يتحدث عن لقاء املدير
  وإذا ما سـألت عنـه فـال تسـمع    

  

  منهم سـوى اخـتالق اجلـواب     
  

  ر بـل يف اجتمـاع  هو عند الـوزي 
  

ــحاب    ــن األص ــر م ــده زائ   عن
  

ــمل ي ــد ئْجِ ــأخر بع ــانتظر أو ت   ف
  

ــاب   ــري إي ــاغرب لغ ــد أو ف   لغ
  

  وإذا فـــزت باللقـــاء فحـــاذر
  

   أمامـه يف اخلطـاب   رفع صـوت  
  

ــالغ  ــوق وب ــر احلق ــب ذك   وجتن
  

ــاب    ــة وانتح ــوع وذل   يف خض
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ــار   وثنـــاء منمـــق مســـتطاب    مث قـــل يف متلـــق وانكسـ
  

ــاب     كمثـل البيـك   ليت كل املـوظفني  ــني جنـ ــة ولـ   يف رقـ
  

  .إىل آخر ما قاله رمحه اهللا تعاىل
مبنـزله يف الدار  ١٤٠٧/١٩٨٧ـ تويف رمحه اهللا تعاىل سنة   

سنة، وكانت خامتته حسنة  ٩٧البيضاء فيكون بذلك قد عاش قرابة 
فقد توضأ وصلى ركعتني وقرئ عليه سورة ياسني مث  - إن شاء اهللا-

أومل ير اإلنسان أنا خلقناه : "ادة من قوله تعاىلطلب من القارئ اإلع
وضرب لنا مثالً ونسي خلقه قال "فلما وصل إىل قوله تعاىل " من نطفة

رفع الشيخ إصبعه إىل السماء وفاضت " من حيىي العظام وهي رميم
  .روحه رمحه اهللا تعاىل

  :قال عنه العالمة محاد األنصاري  
على مذهب ظاهري، وهو  كان يف اللغة العربية إماماً، وكان"

شيخي استفدت منه كثرياً، وكان سلفي العقيدة؛ لو قرأت كتابه يف 
  ".هالتوحيد لعلمت أنه ال يعرف التوحيد الذي يف القرآن مثلُ

  :وقال أيضاً
  .وقد مضت علي اآلن مخس وأربعون سنة مل أر مثله

والعجيب أن الشيخ عبداحلميد بن بـاديس مدحـه سـنة    
فقال !! قبل موت اهلاليل بإحدى ومخسني سنة ، أي١٣٥٦/١٩٣٨

  :عنه
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صاحب الفصول -واألستاذ العالمة حممد تقي الدين اهلاليل "
من أفاضلنا اللـذين   -"الفتح"املمتعة، والبحوث اجلليلة يف صحيفـة 

أمجع على االعتراف بفضلهم الشرق والغرب، والعـرب والعجـم،   
ار علـى علـم شـهرة    واملسلمون وغري املسلمني، فهو يف احلجاز ن

وفضالً، ويف اهلند تبوأ منصة التدريس يف أرقى جامعاا، ويف العراق 
معروف بدأبه على خدمة هذه األمة وحرصه على خريها، وهـو اآلن  
يف أملانيا موضع احلرمة من أركان جامعة بون اليت يتـوىل التـدريس   
 فيها؛ فاألستاذ اهلاليل رجل علمي واسع النظر واقف علـى أحـوال  
الشرق والغرب لذلك كان ما يقرره يف حبوثه من حقائق يأيت ناضجاً 

  ...".مفيداً ممتعاً
فانظروا إىل هذه الشمائل واخلالل اليت كان يتحلى ا قبـل  

  !!.سنة من وفاته ٥١
  :ـ قوته يف احلق

كان الشيخ قوياً يف احلق ال يعرف اللني فيه وال احملاباة،   
-منها أنه ملا سافر إىل مصر  وجرى له بسبب ذلك أحداث عديدة

قصد اإلسكندرية، ويف الطريق أدركته صالة  -كما بينت من قبل
الظهر يف إحدى القرى فصلى يف مسجد فرأى فيه قرباً والناس تتمسح 
به ويطلبون منه املدد واحلوائج، فأنكر عليهم بشدة فضربوه حىت 

ىل بيته ميرضه أغمي عليه، وأنقذه اهللا مبن رش على وجهه املاء وأخذه إ
بالذهاب إىل  -بعد أن عاتبه على قلة مداراته-شهراً كامالً، ونصحه 

  .امللك عبدالعزيز فسيجد عنده بغيته
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ـ ومن مواقفه أنه كان إماماً ملسجد بناه الوجيه مصطفى   
إبراهيم يف منطقة الدورة بالبصرة، ويف مرة من املرات حانت صالة 

ضور يف موعد الصالة فأقام املغرب فتأخر صاحب املسجد عن احل
اهلاليل الصالة وصلى ومل ينتظره، وبعد الصالة عاتبه ألنه مل ينتظره، 

أال تعلم يا : إن وقت املغرب قصري وال يصح التأخري، فقال: فقال له
  !!شيخ تقي الدين أنين أملك نصف منطقة الدورة؟

  .وأنا إمام املسجد!! وأنا أملك النصف اآلخر: فقال  
  .املنطقة ومل يعد إليهامث غادر   

وقد استشاره الشيخ عبداهللا بن حسن آل الشيخ رمحهما اهللا 
تعاىل يف قطع النخلة والشجريات وطَم البئر اليت يف املسجد النبوي 
الشريف ملا افتنت ا العامة فأشار عليه بصنع ذلك، فاستأذن الشيخ 

له فقطعت  عبداهللا بن حسن امللك عبدالعزيز يف هذا الصنيع فأذن
  .النخلة والشجريات وطُم البئر

  :مروءة الشيخـ 
كان الشيخ رمحه اهللا تعاىل صاحب مروءة وشهامة، يساعد 
الناس ويقضي حوائجهم، وإليكم هذه القصة املعربة اليت تدل على 

  :ذلك، فقد حتدث الشيخ عن تلميذة درست عنده امسها نـزهة فقال
ثالث سنني، وملا  من تلميذايت قبل" نزهة كويز"صارت "

عرفت ما أوجب اهللا عليها من ستر العورة والتمسك بالعفاف عزمت 
على أن تعصي والديها وال تعود إىل املدرسة، فلما حان ابتداء السنة 
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أجننت؟ كيف تتركني : الدراسية أخربت أهلها بذلك، فقاال هلا
الدراسة بعد ما جنحت يف السنة اخلامسة من الثانوي وتضيعيننا 

  نفسك؟ ضيعنيوت
إين قد علمت من دروس الدكتور حممد تقي : فقالت هلم

أن ما ترتكبه املدارس الثانوية من  احلسيين الدين ابن عبدالقادر اهلاليل
إجبار الفتيات على التجرد من ثيان حبيث ال تبقي إال خرقة رقيقة 
تستر القبل ستراً كالعدم، وأخرى مثلها تستر الدبر ويكون ذلك أمام 

جال املدرسة من معلمني وطالب، ومن مير جبانب املدرسة من ر
، حرام شرعاً، وهي بذلك تشري إىل ما تلبسه الطالبات عابري السبيل
  .إذا نزلن املسبح

وجاءتين باكية فذهبت إىل طبيب مشهور يف مكناس، 
والتمست منه أن يكتب هلا شهادة بأا مريضة، وأن الرياضة البدنية 

ارمون يف تعرية الفتيات وهن ما بني السادسة عشرة اليت يتستر ا 
والثانية والعشرين ال تتفق مع صحتها، فلما قدمت الشهادة إىل مدير 
املدرسة بعثها إىل طبيب فرنسي ففحصها ووجدها صحيحة ال مانع 
هلا من الرياضة البدنية بل التعرية الشيطانية، فرجعت إيلَّ باكية أيضاً 

املعلمني يف املدارس الثانوية يتلقون دروساً من  وكان عندي سبعة من
إن مدير : فعرضت عليهم املشكلة، فقالوا "تقومي اللسانني"كتايب 

املدرسة اليت تدرس فيها نزهة متدين وقد حج بيت اهللا، فنحن نتوجه 
يتسترون به على  الذيإليه ونسأله إعفاءها من درس الرياضة البدنية 

ن على الوقاحة وقلة احلياء بل عدمه كشف عورات النساء وتعويده
  .الفجورإىل فيصلن بذلك 
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فذهبوا إليه وإىل احلارس العام الذي يشاركه يف التصرف 
فاعتذر املدير بأنه خياف املفتش خصوصاً، وقد ثبت أا تستطيع أن 

إذا وافقين املدير فنحن نعفيها من : تلعب الرياضة، فقال احلارس العام
السنة، وكانت حتافظ على صالة العصر يف  ذلك، فأُعفيت من تلك

: وقتها فيجتمع عليها سفهاء املدرسة من الرجال والنساء، ويقولون
فال  استهزاء ا،!! تقبل اهللا !!هذه احلاجة جاءت!! هذه اجلدة جاءت

تبايل م، وتؤدي صالا بغاية االطمئنان، ال تألوا جهداً أن تصلي 
  .وسلمصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يف تلك السنة اتصلت بصاحب الفضيلة رئيس تعليم  واتفق أين
مدير التعليم سعادة  البنات الشيخ ناصر بن محد آل راشد، فبعث إيلّ

األستاذ الشيخ عبداهللا العقيل وقدم علي يف مدينة الدار البيضاء، وأقام 
 بأن مساحة رئيس تعليم البنات: أياماً تكرر اجتماعنا فيها، وأخربين

الشيخ ناصر بن محد آل راشد يقبل مخس طالبات كل سنة يكملن 
تعليمهن يف دائرة تعليم البنات باململكة العربية السعودية، وكان يف 
ذلك فرج وخمرج لنـزهة كويز، فكانت أوىل الطالبات اخلمس، 
وفرحت بذلك فرحاً عظيماً، وقد استجاب اهللا دعاءها، فأخرجها من 

  .الظلمات إىل النور
ا حان وقت سفرها مع سائر الطالبات ذهبت إىل املدرسة ومل

فرآها ارم املكلف  ،اليت كانت فيها لتأخذ كتاباً أعارته طالبة أخرى
الرياضة  بذريعة ممارسةبتعرية الطالبات يوم الثالثاء من كل أسبوع 

البدنية فنظر إليها شوأوسعها  -أي من طرف عينه احتقاراً-راً ز
  ملاذا غطيت رأسك أمريضة أنت؟: وقال هلا اً مقْذعاً،هجراً، أي سب
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  .إن اإلسالم أمرين بتغطية رأسي :فأجابته
يف نظري واعتقادي ال وجود "فقال هلا بالفرنسية ما معناه 

  ."لإلسالم
: هال قلت له: وملا أخربتين بذلك استشطت غضباً، وقلت هلا

نه مل يبق له أنت لست موجوداً، وأنت تعلمني أ: ويف اعتقادي أنا
عليك سلطان، ولكن الفتاة املسلمة غلبها احلياء، وقد درست هذه 
الطالبة السنة املاضية يف مدارس تعليم البنات بالرياض وجنحت، وهي 

  .اآلن تدرس يف هذه السنة هناك
والفتيات املسلمات الطاهرات إذا سافرن للتعلم يف مدارس 

لتام بغاية السرور والفرح، السعودية يتلقني تغطية الوجه مع التستر ا
وقد كتبت إيل إحداهن وهي آمنة اهلامشي ممن بعثن يف هذه السنة 
بعدما وصلت إىل الرياض، ورأت يف الطريق كيف يعامل الناس 
الطالبات املسلمات بغاية االحترام والتكرمي، افتتحت الكتاب ذه 

احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن إن ربنا لغفور : "العبارة
  .اهـ".شكور

  :ـ من عجائبه
كان الشيخ ذا عجائب كثرية وقعت له يف حياته، ومن 

جانية ويف يأكثرها وأعجبها ما وقع له حال انتسابه إىل الطريقة الت
طريقة خروجه منها وبعد اخلروج، وقد بني كل ذلك مفصالً يف 

وف ، فلينظره من أراد الوق"اهلدية اهلادية إىل الطائفة التيجانية: "كتابه
  .عليها فهي كثرية يضيق املقام بذكرها
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كان يعرف مخس لغات معرفة متقنة إضافة ومن عجائبه أنه 
إىل إمامته يف الفصحى وهي األملانية واإلجنليزية والفرنسية والعربية 

  .واإلسبانية، ويعرف الرببرية، ويشارك يف األردو والسريانية
  .له ابنتان فيهاـ وكان كثري الزواج، فقد تزوج يف اململكة و

وتزوج يف العراق وله أوالد هنالك اتصل أحدهم بالشيخ ابن 
باز رمحه اهللا تعاىل أيام حرب اخلليج األوىل وكان يف خميم رفحا 
لالجئني، فاهتم الشيخ ابن باز كعادته به وطلب من املسؤولني أن 

  .حيضر إىل الرياض هو وأوالده وأكرم وفادم حىت عادوا إىل العراق
  .زوج يف املغرب لكنه مل يرزق بأوالد من تلك املرأةوت

  .وتزوج قبلها بأم شكيب وهي مغربية وله منها ابن وبنت
  .وتزوج يف أملانيا بامرأة مسلمة وله ولد منها

ومما حصل له وهو يدعو إىل العجب أنه كان يتحدث مع ـ 
 الربوفيسور مشيت مدير مستشفى العيون التابع جلامعة بون بأملانيا،

الذين يتألف منهم جملس اجلامعة األعلى،  العشرة وهو أحد العلماء
فوجده يعتقد أن الدولة العثمانية  ١٣٧٤/١٩٥٤وذلك سنة 

وهذا غريب من عامل كبري ومدير !! وسالطينها ما زالوا موجودين
ملستشفى؛ فقد سقطت السلطنة العثمانية واخلالفة قبل ذلك احلديث 

  !!لك إىل علمهبثالثني سنة فكيف مل يصل ذ
ذكر الدكتور حممد بن لطفي الصباغ أن اهلاليل قدم : ملحظ

وكان كفيف البصر، ويستعمل  ١٣٧٣/١٩٥٣عليهم يف دمشق سنة 



 

   

٢٧  

 

يف القراءة طريقة بريل، وهذا عجيب فإين مل أقرأ ألحد أن اهلاليل كان 
  .كفيفاً

األستاذ حممد املوسوي صاحب مكتبـة   هلكين قابلت تلميذ
دار البيضاء فأكّد يل أنه كان كفيفاً، فعلمـت أن مـن   احلكمة يف ال

ترجم له أغفل ذكر هذا األمر وهو نقص يف الترمجة والشك؛ ألن هذا 
.)١(العمى مما يزيد يف التأكيد على عظمة الشيخ وعلو مهته 

 

                                                
نصاً يذكر فيه ضعف بصره وعدم  ٦١ص " تقومي اللسانني"وجدت له يف كتابه ) ١(

 .  قدرته على القراءة، فيبدو أنه فقد بصره تدرجياً
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٣٠  

- 

ون ال يعدون وال يحصون يف التاريخ اإلسالمي مشايخ كثري
لكن قليالً من أولئك الكثري كانوا عاملني، واألقل منهم كانوا 
متصدين لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكان من هؤالء فضيلة 

  .الشيخ حممد احلامد رمحه اهللا تعاىل
، وهي ١٣٢٨/١٩١٠سنة  -مدينة أيب الفداء-ولد يف محاة 

قال عنها ابن بطوطة رمحه اهللا  -اه الدائرةحامالت املي-مدينة النواعري 
محاة إحدى أمهات الشام الرفيعة ومدائنها البديعة، ذات : "تعاىل

احلسن الرائق واجلمال الفائق، حتفها البساتني واجلنات، عليها النواعري 
  ".كاألفالك الدائرات، يشقها النهر العظيم املسمى بالعاصي

  ". محاة مسحةٌ أندلسيةويف: "وقال عنها ابن سعيد األندلسي
وكان للشيخ شقيقان أحدمها أكرب منه وهو شاعر يسمى بدر 
الدين، واآلخر أصغر منه وهو عبدالغين، ووالدهم الشيخ حممود كان 
شيخ النقشبندية يف محاة، وكان قليل ذات اليد، حاد الطبع، ورعاً، 

ان عمر عفيفاً، يعلم األطفال يف الكُتاب، مث ما لبث أن تويف وك
  .الشيخ حممد احلامد ست سنوات آنذاك

وبعد سنة فقد الشيخ أمه فصار إىل اليتم وفقد حنان األم، 
وعاش األوالد الثالثة يف حمنة ألنه ال مورد هلم، وألن احلرب العاملية 
األوىل ضيقت العيش على الناس جداً، وكان الولد األكرب بدر الدين 

آنذاك، فباع أقرباؤهم أثاث مل يتجاوز اخلامسة عشرة من عمره 
املنـزل مث أجروه، وأودعوا أجرته عند بعض الثقات ليتوىل اإلنفاق 



 

 

 

  

٣١  

عليهم، وسكن اإلخوة مع بعض األسر الفقرية يعانون من اجلوع 
  .واحلرمان

ودرس الشيخ حممد وأخوه األصغر يف إحدى املدارس 
ذلك االبتدائية، وكانا يعانيان من مرارة اجلوع واحلرمان، ووصف 

كنا كثرياً ما نبقى يف املدرسة أثناء فرصة الغداء : "الشيخ حممد بقوله
دون طعام، حىت أن أخي كان يبكي أحياناً من شدة اجلوع، على 

  ".حني أشغل نفسي باللعب عن آالم احلرمان
وكان أخومها األكرب قد اضطر الختصار دراسته فقطع تعليمه 

الضيق فكان هلما مبثابة الثانوي ليعمل وينفق عليهما بسبب ذلك 
" بقالة"األبوين؛ فقد عمل وكيالً مزرعة، وشارك يف دكان صغرية 

وغري ذلك ليوفر بعض املال، وأخذ أخويه إىل بيت أخواله فأعطوهم 
غرفة عندهم، مث ملا استغىن قليالً انتقل بأخويه إىل غرفة منفردة يف دار 

  :منعزلة
كنه مل يرد أن يكمل فرغ الشيخ حممد من دراسته االبتدائية ل

الدراسة وآثر عليها حلقات العلم عند املشايخ، واشتغل يف حمل خياطة 
  .يف النهار، ويف املساء يقصد حلقات العلم

هجر العمل يف " دار العلوم الشرعية"فلما افتتحت مدرسة 
، واستمر يف حضور احللقات العلمية ١٣٤٢/١٩٢٤اخلياطة إليها سنة 

وكان من !! عالية، إذ بلغت تسع حلقات وكان يف ذلك صاحب مهة
مشاخيه خاله العالمة السلفي الشيخ سعيد اجلايب، وشيخ الشافعية 
حبماة حممد توفيق الصباغ والعامل الورع أمحد املراد أمني الفتوى يف 



 

   

٣٢  

- 

محاة الذي تزوج الشيخ حممد احلامد ابنته قبل أن يكون له أي مورد 
  .مفيت محاة منتظم، والشيخ حممد سعيد النعساينّ

أى الشيخ حممد دراسته يف املدرسة  ١٣٤٧/١٩٢٨ويف سنة 
وسافر إىل حلب ليدرس مبدرسة خسرو باشا الشرعية اليت كانت 
أرقى املدارس الشرعية يف بالد الشام لعظم مدرسيها وجودة منهاجها، 

وهو - وجد يف طلب العلم وثابر حىت نبغ، ووصفه أحد مشاخيه 
  ".حبر علم ال تنـزحه الدالء"بأنه  - الشيخ أمحد الشماع

ومل يكتف باملدرسة بل واظب على حضور حلقات العلم 
خاصة حلقة الشيخ جنيب السراج، وصار يكثر من القراءة واملطالعة 

املناهج الرمسية تعىن بتكوين الشخصية العلمية، أما "ألنه كان يرى أن 
  ".التضلع من العلم فطريقه املطالعة الواسعة

ا فرغ من الدراسة يف حلب ميم وجهه شطر مصر مث مل
لكنه نفر من مظاهر السفور اليت  ١٣٥٦/١٩٣٧وأزهرها سنة 

انتشرت يف مصر آنذاك، واالختالط الفاحش السائد هنالك آنذاك، 
ماذا يأمل طالب العلم احلقيقي : "حىت أنه كتب ألحد مشاخيه يقول له

فه وعن ميينه وعن يف مصر وهو يرى احملرمات من بني يديه ومن خل
  ".مشاله

ومل يسترح لتفلت املشايخ يف األزهر من السمت اإلسالمي 
غري عاملني بالسنة، وليس عندهم شيء من : "فيصفهم بقوله

الروحانية، وطلبة األزهر حيلقون حلاهم وشوارم، وكثري منهم ال 
وهم يشاغبون أثناء الدروس، ويقرأون يف اجلرائد لعدم !!! يصلون



 

 

 

  

٣٣  

يف العلم وقلة تشوقهم له، ولئال تكثر عليهم املقروءات رغبتهم 
  ".فيصعب الفحص فهم طالب شهادات ال طالب علم

وملا رأى ذلك كله سارع بالعودة إىل محاة فصار كثري من 
الناس يقرعونه على خروجه من مصر وتفويته تلك الفرصة فاضطر 

على رأسهم  للعودة لكن اهللا تعاىل أجنده بثلة من الشيوخ والدعاة كان
اإلمام الشهيد حسن البنا رمحه اهللا، وقد تأثر به الشيخ حممد احلامد 

  : وقال عنه
إن املسلمني مل يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنني يف "

جمموع الصفات اليت حتلى ا وخفقت أعالمها على رأسه الشريف، 
بالغة ال أنكر إرشاد املرشدين، وعلم العاملني، ومعرفة العارفني، و

اخلطباء والكاتبني، وقيادة القائدين، وتدبري املدبرين، وحنكة 
السائسني، ال أنكر هذا كله عليهم من سابقني والحقني، لكن هذا 
التجمع هلذه املتفرقات من الكماالت قَلّما ظفر به أحد كاإلمام 

، كان هللا بكليته بروحه وجسده، بقلبه وقالبه،  - رمحه اهللا- الشهيد 
وتقلبه، وكان اهللا له واجتباه، وجعله من سادات الشهداء  بتصرفاته،

  ".األبرار
  :وقال عنه البنا أيضاً

والذي أثر يف نفسي تأثرياً من نوع خاص وله يد يف تكويين "
... الشخصي سيدي وأخي يف اهللا وأستاذي اإلمام الشهيد حسن البنا

صحبته يف مصر سنني، وحديثي عنه لو بسطته لكان طويل الذيل 
ولكانت كلماته قطعاً من قليب، وأفالذاً من كبدي، وحرقاً من حرارة 



 

   

٣٤  

- 

روحي، ودموعاً منهلة منسابة تشكل سيالً من فاجع األمل وعظيم 
  ".اللوعة

ـ وكان الشيخ حمباً للرحالت، فلما كان يف مصر دار يف 
بالدها وقراها حىت وصل إىل أسوان، على صعوبة نسبية يف التنقل 

  .لفيوم وشبهها حبماة خاصة نواعريهاآنذاك، وزار ا
وحصل يف األزهر على شهادة العالية ختصص القضاء سنة 

، مث مل يرد أن يواصل الدراسات العليا وعاد إىل محاة ١٣٦٢/١٩٤٢
  .ووظف مدرساً يف وزارة التربية والتعليم

وهناك جلس للتعليم بدأب ومهة عالية ال ينشغل عنه إال 
ا، أو مبا ينشغل به من كتابة كتب ورد على بضرورات احلياة وحاجا

استفتاءات، وكان قد برز ومتيز يف املذهب احلنفي حىت صار أحد 
  .أعمدته يف بالد الشام

    :ـ جهاده
كان الشيخ رمحه اهللا مشاركاً يف جماهدة الفرنسيني الذين  

احتلوا بالد الشام ظلماً وعدواناً وعاثوا يف أرضها الفساد ونادى 
ل، وكان يذكي خبطبه احلماسية جذوة اجلهاد داعياً إىل باالستقال

  .الثورة ضد الفرنسيني
وكان خيطب وطائرات العدو الفرنسي يوم اجلمعة تقصف 
  :محاة مراراً، وتلقي بقنابلها حىت على املساجد، وكان مما يقوله آنذاك

أعدوا أنفسكم للجهاد، وطِّنوها على املوت، : أيها املسلمون"
ركوب الصعاب واألهوال يف ... ري من حياة تعيسةموت شريف خ



 

 

 

  

٣٥  

وملا استقلت ..." ارتفاع أمجل بكثري من الراحة والدعة يف استخذاء
سوريا رفع بنفسه العلم فوق ثكنات الفرنسيني العسكرية بعد أن رفع 

  .األذان فيها بنفسه
مث أراد أن يشارك أخاه الدكتور مصطفى السباعي يف اجلهاد  

علماء محاة منعوه؛ ألم رأوا أن بقاءه معلماً  يف فلسطني لكن
ومهذباً وداعياً أوىل من الذهاب للجهاد، فاستجاب هلم، لكنه انضم 
إىل اللجان اليت شكلت ملساعدة الفلسطينيني ومجع املعونات هلم، 
وكان يطوف على الناس من أجل هذا، وملا وقع العدوان الثالثي على 

 صفوف املقاومني الشعبيني، انضم الشيخ إىل ١٣٧٦/١٩٥٦مصر 
ومحل السالح وكان خيرج إىل أحد احلقول للتدريب، والشيء نفسه 

  .١٣٨٧/١٩٦٧صنعه ملا وقعت النكبة الكربى 
  .وكان دائماً يوصي الشباب بالدخول يف اجليش

  :دعوتهـ 
كان الشيخ داعية إىل احلق واخلري واهلدى والرشاد، مثابراً يف 

اس وأحبوه، ومن مجلة أعماله يف الدعوة ما ذلك، وقد التف عليه الن
  :حكاه عن نفسه بقوله

ملا وجهت إيلّ وزارة املعارف تدريس الديانة والعربية يف "
كنت كثري التشاؤم من حال الطالب ووضعهم، ولكن " جتهيز محاة"

بعد قليل تبدل تشاؤمي تفاؤالً وانقباضي انبساطاً واستبشاراً؛ حثثتهم 
يصلون، وحيضر بعضهم الدرس العام، وقذف اهللا على الصالة فصاروا 

تعاىل النور يف قلوم فشعروا بتفريطهم املاضي؛ فطفقوا يسألونين عن 



 

   

٣٦  

- 

أحكام تتعلق بقضاء الفوائت، ومن قريب سألين أحدهم عن حكم 
، وهذا هو تأثري الداعية القوي "يتعلق بقيام الليل مبدياً رغبته يف قيامه

  .د وثابرفيمن حوله إذا أخلص واجته
وكان الشيخ خطيباً قوياً مؤثراً خيطب يف جامع السلطان يف 
محاة ويوجه الناس إىل اخلري واهلدى، وكان فصيحاً بليغاً بعيداً عن 

  .اللحن
ويعود له الفضل بعد اهللا تعاىل يف دئة مدينة محاة عند ثورة 

مروان حديد، وقد اعتصم يف جامع السلطان  -بإذن اهللا- الشهيد 
املسجد فوق أهله وسقطت مئذنته، وجرت أحداث خطرية،  فُهدم

فقام على رأس وفد من أهل املدينة، يهدئ اخلواطر ويقمع الفتنة، 
  . ومنع العسكر من دخول املدينة جبرأة وقوة

يف التصدي ملوجات اإلحلاد  -بعد اهللا تعاىل-وكان له الفضل 
لتيارات الضالة اليت طغت آنذاك، إذ إن سوريا ملا استقلت تنازعتها ا

من كل جهة، وانتشر فيها فساد مل يعرف من قبل، فوقف الشيخ يف 
  .وجه تلك التيارات للحفاظ على عقيدة األمة وأخالقها

وكان له حلقة يف اجلامع يؤوب إليها أهل اهلوى والضالل أو 
  .أهل العصيان

  .وكان له أثر بالغ يف قيادة وتوجيه أهل مدينة محاة
تمعات الناس ليعلمهم ويرشدهم فإذا ذُكِّر وكان يذهب إىل جم

ماذا أصنع هذا واجيب وهم ال حيضرون الدروس يف : بتعبه ومرضه قال
  .املساجد
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وكان يرى أن سبب انتشار الفساد هو سكوت العلماء، وله 
  :يف ذلك كلمة جليلة منها

واهللا ما أفشى املنكرات وعممها وجعلها ظاهرة ال يباىل ا "
لى القذى وسكوتنا على الباطل ومماألتنا ألصحابه، ما إال إغضاؤنا ع

ضر اجلماهري شيء كسكوت الواعظني حني يرون املخالفات العلنية 
  ".فال يزجرون عنها

ولذلك كله فإن الشيخ مل حيج إال حجة واحدة فقط، فكان 
كيف أذهب إىل احلج وأترك البلد خالية ليس فيها من يفتيها : "يقول

رعية بعد أن ذهب معظم العلماء إىل احلج؟ كيف وحيل قضاياها الش
أذهب إىل حج النفل وأترك طاليب يف املدرسة وهم أمانة يف عنقي 

  ".أسأل عنهم أمام اهللا تعاىل
  :ـ قوته يف احلق

قوياً يف احلق، ال يهادن فيه  - رمحه اهللا تعاىل-كان الشيخ 
ماناً طويالً أحداً؛ حىت أقرب املقربني إليه، وقد هجر أخاه عبدالغين ز

  .بسبب شذوذه يف فهم آية من كتاب اهللا تعاىل
وكان يرفض حضور احلفالت الرمسية ملا فيها من اختالط بني الرجال 

  .والنساء
  .وكان ينـزع خوامت الذهب بيده من أيدي الكرباء والوجهاء

وحضر مرة عند أحد أصدقائه وكان هناك شاعر محوي، وهو 
  .لشيخ، فأنكر الشيخ ذلك وغادر السطبيب فتلفظ بكالم مل يرق ل



 

   

٣٨  

- 

وأثناء تداويه يف بريوت قال له أحد املتصوفة إن النيب صلى اهللا 
وجدد  - رمحه اهللا تعاىل-عليه وسلم خلق من نور، فاستتابه الشيخ 

إسالمه وعقد نكاحه، بعد أن أخربه أن هذا القول كفر، وأن النيب 
  .لبشرصلى اهللا عليه وسلم خلق كما خلق سائر ا

   :ـ صفاته
كان جريئاً قوياً يف احلق، مداوماً على الذكر وقراءة القرآن، 
غزير العبرة كثري البكاء، ناصحاً، آمراً باملعروف، ناهياً عن املنكر، 
مشفقاً على أصحابه وإخوانه، بعيداً عن النـزاع والشقاق، 

  .مستمسكاً بالنصوص الشرعية
بة تذكّر بورع وكان ورعاً، وله يف الورع قصص عجي

السلف، خاصة يف طلب املال احلالل والتعامل مع الباعة والعمال، 
  .رمحه اهللا تعاىل
  :الشيخ الطنطاوي رمحهما اهللا تعاىلفيه قال 

وأشهد مع ذلك أن ... كنت أخالف الشيخ يف مسائل الفقه "
الشيخ كان صادقاً مع اهللا، صادقاً مع نفسه، وقد جعل اهللا له من األثر 

  ".لناس ما مل جيعل لعشرات من أمثايليف ا
صاحب نكتة، ويف روحه خفة "وقد صحبه يف مصر فوجده 
  .على القلب، ويف سلوكه أنس للنفس

  :ـ تنازع التصوف والسلفية يف صدره وعقله
- كان للشيخ مشايخ سلفيون منهم خاله الشيخ سعيد اجلايب 

اية حياته، مث وكان قد اجته إىل الدعوة السلفية يف بد - كما سبق ذكره
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حتول عنها إىل التصوف يف حلب وناله بذلك بعض األذى، وكان له 
شيخ صويف أثري لديه وهو الشيخ أبو النصر خلف، فكان يرى يف 
شيخه أيب النصر مسات الزهد والورع والتقوى وانضباط املسلك لكنه 

للجيلي، وكالم ابن " اإلنسان الكامل"إذا قرأ يف كتب املتصوفة مثل 
  .ضاق صدره وراجع شيخه عريب

ويف الوقت نفسه كان حيب الكتاب والسنة ولكنه إذا رأى 
من بعض السلفيني الدعوة إىل نبذ كتب الفقه، واألخذ من الكتاب 
والسنة ونبذ آراء الفقهاء ضاق صدره، فإذا رأى جفاف قلوب 

  .بعضهم وقسوم وشدم ضاق صدره أيضاً وأخرب شيخه بذلك
الرد على هؤالء املتفلتني من زمام الفقه وقد ألف رسالة يف 

  ".لزوم اتباع مذاهب األئمة حسماً للفوضى الدينية"والفقهاء مساها 
بني الصوفية الصحيحة والسلفية  موفِّقاً-وكان يقول 

  :- الصادقة
جتتمع مع الصوفية الصحيحة مىت حسن الفهم  ةالسلفية احلق"

وأَرب اإلخوان، وإذا وصح العزم على اجلمع الذي هو شأن الدعوة 
زخرت الصوفية بالروحانية الغامرة والرقة العميقة فليست مبنكرة على 
أختها السلفية حتريها تنقية اإلسالم مما البسه من الغرائب عنه كي 

  ".يعود إىل صفائه وخلوصه
  :وكان يقول

  .، وهذا ضابط حسن"العلم هو األمري على التصوف"
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- 

  : حبه للعلم ـ 
متعلقاً بالعلم الشرعي  - رمحه اهللا تعاىل-  لقد كان الشيخ

وإين أمحد اهللا على : "مؤثراً له على كل شيء حىت أنه قال عن نفسه
توفيقه وتيسريه إياي للتوسع العلمي ووضعه الشغف به يف قليب حىت 
أين ألوثر العلم على اللذائذ املادية اليت يقتتل الناس عليها، ولو أين 

  ".خترت العلم على امللك والسلطانخريت بني امللك والعلم ال
وكان ال ينقطع عن مذاكرة العلم حىت يف أوقات خروجه 

  .للنـزهة
وكان قد استفاد من األزهر البحث العلمي الدقيق فكان 

  .يظهر يف مؤلفاته أثر ذلك
  :اهتمامه بأهلهـ 

كان الشيخ رمحه اهللا حسن االلتفات إىل زوجه فعلمها العلم 
ا، وإىل أوالده فعلمهم وهذم، وهذا عمل الشرعي وهذب أخالقه

لّ من يلتفت إليه من املشايخ الذين تزدحم عليهم أعماهلم وأشغاهلم قَ
فال يلتفتون إىل أهلهم حق االلتفات وال حيسنون القيام على شؤوم 
قياماً حسناً، وهذا هو أحد األسباب يف أن أوالد املشايخ والعلماء 

  .ع مسرية أبيهوالدعاة قَلّ منهم من يتاب
  :ـ من مؤلفاته

نظرات يف كتاب اشتراكية "للشيخ عدد من الكتب منها 
  .نقد فيه كتاب الدكتور مصطفى السباعي" اإلسالم

  .يف جزئني" ردود على أباطيل"وكتاب 
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  ".حكم اإلسالم يف الغناء"و
  ".حكم اللحية يف اإلسالم"و

  .وكتاب يف حترمي نكاح املتعة
  ".رمحه اإلسالم للنساء"و
وغري ذلك رمحه " وحكم اإلسالم يف مصافحة املرأة األجنبية"
  .اهللا تعاىل
  :ـ شعره

كان الشيخ رمحه اهللا شاعراً موهوباً له شعر جيد وأخوه بدر 
الدين شاعر جيد، كان له شعر جهادي قوي أيام الفرنسيني، واشتهر 

  :بقصائده الوطنية
  :ومن شعر الشيخ

  آهاً على وادي محا
  

  الصبح هبا ة إذا نسيم  
  

  آها على تلك الربو
  

  وأهلها بعداً وقرباً ع  
  

  النهر خيترق الريا
  

  ض وقد جرى حلواً وعذباً  
  

      دوالبه يبكي ويس

  قي الدمع فاكهة وأبا  
  

  أَنى أرى ذاك احلمى
  

  إين رأيت البعد صعبا  
  

عندما خرج من مصر وانتهى من  -من قصيدة-وقال 
  :الدراسة النظامية فيها
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- 

  ذُبت يا مصر مذ عزمت رحيالً
  

  ولو استطعت عشت فيك طويالً  
  

    :وقال أيضاً
  ياعني جودي بدمع منك مدرارِ

  

  على زمان مضى واألهل والدارِ  
  

  أيام أرتع يف ظل النعيم ومن
  

  طيب حسرة قد قضيت أوطاري  
  

  فإن ذكرت احلمى حن الفؤاد له
  

  إذ يف املصائب قد قضيت أسفاري  
  

يخ على كثرة أشعاره آثر العلم على الشعر، وقد لكن الش
  :كتب يف هذا األمر رسالة إىل بعض تالميذه يقول فيها

يابين َألن تكون عاملاً فقيهاً خري لك ولألمة من أن تكون "
شاعراً أديباً، إننا إىل أن يكون منك عامل حمقق أَحوج منا أن ينشأ 

نظم  ..لقفمنك شاعر ميف األغراض الشريفة البأس بقليل منه ي
  "... واملقاصد احلسنة، أما انصراف اهلمة إليه فخسرانٌ أَربأُ بك عنه

  :وفاتهـ 
عن قرابة ستني سنة رمحه  ١٣٨٩/١٩٦٩تويف يف محاة سنة 

اهللا تعاىل على أثر مرض يف الكبد مل ميهله طويالً، وكانت جنازته 
  .حافلة

لكن ذلك مل  وكان قد تعاجل يف بريوت قبل أسابيع من وفاته
  .ينفعه، رمحه اهللا تعاىل ونفع بعلمه

ومن عجائبه يف مرضه أنه مل يكن يقبل أن ينقل إليه دم إال أن 
ال أحب أن خيالط دمي إال دم مؤمن : "يكون دم رجل صاحل، ويقول

  ".ركع هللا وسجد
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 - 
 

١٣٣٨  – ١٢٦٨  
١٩٢٠  – ١٨٥٢  
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- 

رمحه اهللا يف زمن عصيب، فقد كانت األمة  عاش الشيخ
اإلسالمية يف إدبار وتراجع، وكثري من ديار اإلسالم يف يد الكافرين 
يعبثون بثرواا ويغريون من عقائد أهلها وأخالقهم، وليس هنالك 
كبري أمل يف العودة إىل السيادة والعز والتمكني، يف تلك األحوال 

شيخ طاهر اجلزائري، وحاول أن الصعبة والدياجري املظلمة عاش ال
يصلح ما استطاع إىل ذلك سبيالً، وطرق أبواباً عدة لكنه مل جيد على 
اخلري أعواناً كما وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل احلق يف آخر 

  . الزمان
، وأصله من اجلزائر من ١٢٦٨/١٨٥٢ولد يف دمشق سنة 

وكان والده صاحل بن قبيلة مسعون اليت كانت تقيم يف منطقة القبائل، 
أمحد السمعوين من قضاة اجلزائر املالكية فخرج من اجلزائر إىل دمشق 

أي  ١٢٦٣/١٨٤٧واستقر فيها وأصبح مفتياً للمالكية، وذلك سنة 
بعد احتالل فرنسا للجزائر بسبعة عشر عاماً تقريباً، وكان ذلك 

من  بسبب توقف ثورة عبدالقادر اجلزائري ونفيه، فهاجر هو وجمموعة
  .مشايخ اجلزائر يف سنة عرفت بسنة هجرة املشايخ

مبادئ العلوم " اجلُقْمقية"درس الشيخ طاهر يف املدرسة 
ذه اللغات وكان ينظم  املختلفة، وأتقن العربية والفارسية والتركية

، وتعلم الفرنسية والسريانية والعربانية واحلبشية الشعر الثالث
  !!والرببرية

لسان العرب "د أتقنها حىت كان يوصف بأنه أما العربية فق
  ".وخزانة األدب
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وكان له شيخ امسه عبدالغين امليداين قد أثر فيه تأثرياً عميقاً، 
  .وأبعده عن التعلق باخلرافات

  :وظائفهـ 
  .ـ درس يف املدرسة الظاهرية االبتدائية

ـ كان عضواً يف اجلمعية اخلريية اليت أسسها هو وعالء الدين 
ديوان "اليت أصبحت  ١٢٩٤واء بك مكتوجبي سنة  عابدين
يف عهد الوايل مدحت باشا، وهي مجعية تعىن بنشر العلم، " معارف

  .وترميم املدارس واملساجد، ومقاومة النشاط التنصريي
، مث ١٢٩٥ـ عني مفتشاً عاماً على املدارس االبتدائية سنة 

رسني بالنصح مفتشاً عاماً للمعارف يف والية سورية فتعهد املد
  .والتوجيه، وبذل جهوداً كبرية يف سبيل إصالح التعليم

مفتشاً على دور الكتب العامة  ١٣١٦/١٨٩٨ـ عني سنة 
  .يف والية سورية ومتصرفية القدس

  .ـ عني عضواً يف امع العلمي العريب بدمشق
  :حلقة دمشق الكربى

 كربى كل يوم مجعة بعدفكرية كان الشيخ طاهر يعقد حلقة 
الصالة يف مرتل رفيق العظم، وحيضرها كبار املفكرين واملصلحني مثل 
مجال الدين القامسي العامل املفسر املشهور، ورئيس علماء الشام سليم 

حلْية البشر يف "البخاري، وعبدالرزاق البيطار العامل املشهور صاحب 
، ومنهم الدكتور عبدالرمحن الشهبندر، "تاريخ القرن الثالث عشر
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- 

 ريهم سليم اجلزائري ابن أخيه، وحممد كرد علي وغريهم، وكان يثومن
ألخذ بالصاحل من احلضارة يف احللقة قضايا اإلصالح والنهضة وا

الغربية، ودراسة التاريخ والتراث، واللغة العربية وآداا، والدعوة إىل 
  .التمسك مبحاسن األخالق

قة ـ لكن الشيخ طاهراً مل يستطع أن يوسع من هذه احلل
ليجعلها بداية حقيقية لنهضة شاملة من بعده؛ أو لتكون الصلة بني 
املفكرين واملصلحني واملثقفني وبني سائر طبقات الشاميني، ولعل مرد 
ذلك إىل شدة وطأة احلكم االستبدادي على الشاميني خاصة من قبل 
االحتاديني املالحدة الذين أمسكوا بزمام الدولة العثمانية بعد السلطان 

بداحلميد، ومرد ذلك أيضاً أن البالد مل تكد تستفيق من احلرب ع
  .العاملية األوىل إال لتجد نفسها يف براثن االحتالل الفرنسي

  :وقال األمري الشهايب يف هذه احللقة
يف تلك املدة اليت قضاها الشيخ طاهر اجلزائري بالشام كان "

فكرين العرب يتحلق حوله يف دمشق صفوة من املتعلمني والنبهاء وامل
فتألف من مجعهم أكرب حلقة أدبية وثقافية، كانت تدعو إىل تعليم 
العلوم العصرية ومدارسة تاريخ العرب وتراثهم العلمي وآداب اللغة 
العربية والتمسك مبحاسن األخالق الدينية، واألخذ بالصاحل من املدنية 

  ".الغربية
  :أفكاره وأعماله  يف اإلصالحـ 

وكان  يد طوىل يف اإلصالح، -اهللا تعاىل رمحه-كان للشيخ 
  : يرى التدرج فيه، فمن أقواله يف هذا الباب
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البد أن يكون على سبيل  -على اختالف أنواعه-اإلصالح "
ن يرجع من حيث أالتدرج؛ ألن ما يأيت على جناح السرعة ال يلبث 

  ".أتى
إن هذه الطريق يطول أمرها ولكن يؤمن فيها العثار : "وقال

  ".مة حمققةوالسال
  :ومن أهم ما وضعه من قواعد إصالحية وقام عليها بنفسه ما يلي •

 :التعليم .١
وقد فتح يف ذلك املدارس وألف الكتب التعليمية كما سيأيت، 
وكان يرى أن التعليم هو األساس لإلصالح، وهذا حق فقد 

  .كان اجلهل يف أيامه منتشراً انتشاراً عجيباً
مدرساً يف املدرسة الظاهرية  وباشر التعليم بنفسه فقد كان

 .االبتدائية وهو يف السادسة والعشرين من عمره
 :االهتمام باللغة العربية .٢

وقد استطاع أن يقنع الوايل العثماين بتعليم العلوم باللغة 
  .العربية، لكن بعد عزل الوايل عاد التعليم بالتركية

  .وألف بعض الكتب لتعليم العربية
 :يةاالهتمام بالعلوم العصر .٣

الفنون كان الشيخ معروفاً حببه ألخذ النافع من العلوم و
  :يقول تلميذه املقرب حممد كرد علي، ويف هذا ةبيالغر
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- 

اتسع صدر الشيخ جلماع علوم املدنية احلديثة إال املوسيقى "
وسياسة الشيخ يف التعليم ... )١(والتمثيل فلم يكن له حظ فيهما

واالحتفاظ مبقدسام  حمصورة يف تلقف املسلمني أصول دينهم
وعادام الطيبة وأخالقهم القدمية القومية، وأن يفتحوا قلوم لعامة 
علوم األوائل واألواخر من فلسفة وطبيعي واجتماعي على اختالف 

  ".ضروا
وقد أرسل رسالة إىل تلميذه حممد كرد علي بين فيها منهجه 

  :املعتدل يف هذه املسألة فقال
مم املترقية دليل على النباهة، ال كما يظن إن االقتباس من األ"

البله من أن يف االقتباس غضاضة، ونريد باالقتباس ما يشعر به اللفظ 
ة ياقال كما يظن بعضهم من أن األمم الر من تلقي األمور النافعة،

ينبغي أن يؤخذ منها كل شيء، حىت أدى م األمر أن يقلدوهم يف 
  ".وا منهااألمور اليت يودون هم أن خيلص

 :الصلة باملستشرقني .٤
كان الشيخ على صلة ببعض املستشرقني، وكانوا يسألونه عن 
بعض القضايا املتعلقة بأحباثهم، وكان بينه وبني بعضهم صداقة مثل 
جولد زيهر اليهودي اري، ومرغليوث اليهودي اإلجنليزي، لكن 

نه من كان ذا دين ووعي حيميا -رمحه اهللا-البد من ذكر أن الشيخ 
شبهات املستشرقني، وكان متنبهاً إىل أالعيبهم ومؤامرام وكيدهم، 

                                                
 . اهللا عليه وعنايته بهوهذا من فضل ) ١(
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إىل حد ما، لكن بعض تالميذه مل يكونوا كذلك فافتقدت عالقتهم 
الذي كان سمة من مسات الشيخ طاهر  باملستشرقني التوازن املطلوب

فظهر هذا النقص يف بعض أعماهلم وأفكارهم،  -رمحه اهللا تعاىل-
أولئك التالميذ كان يدعو إىل فصل الدين عن الدولة  حىت أن بعض

 !!ويؤيد ذلك بقوة" العلمانية"أي 
 :دات وحماربة اخلرافات واخلزعبالتإصالح العا .٥

ومن أجل ذلك كان ينسخ كتب املصلحني ويبيعها بثمن 
مية زهيد يف سوق الوراقني، فعل ذلك بكتب شيخ اإلسالم ابن تي

 .رمحة اهللا تعاىل عليهم وابن القيم وأيب شامة وغريهم،
 :االهتمام بالصحافة واألدب .٦

وكان يشجع على إنشاء الصحف السياسية، واالجتماعية، 
 .واالت العلمية واألدبية

 :نشر الكتب املفيدة .٧
ومن أجل ذلك تعلم كثرياً من اللغات واخلطوط القدمية  

 .ليتسىن له دراسة اآلثار
سنوات  وعين جبمع املخطوطات منذ كان عمره سبع

  .فاجتمعت له آالف الكتب واملخطوطات النادرة
  :قال تلميذه حممد سعيد الباين

ال أعلم أن أحداً من معاصري فقيدنا أحاط مبعرفة الكتب "
املدونة بلسان العرب مثل إحاطته، فما من كتاب خمطوط أو مطبوع 
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رمحه -إال وقد اطلع عليه، أو عرف عنه شيئاً يف اجلملة، فقد كان 
فهرست ابن "أو " كشف الظنون: "معجم كتب سيار يضارع -اهللا
، فكم من كتب دفينة كالركاز أرشد إليها، وكم من كتب "الندمي

 ".برزت إىل عامل الطباعة بداللته وهديه
 :إصالح السياسة .٨

كان الشيخ يعادي األتراك خاصة الذين حتكموا يف بالد الشام 
وقد ختوف منه األتراك  ،وجهلوها وحاربوا املفكرين واملصلحني فيها

فعزلوه من بعض وظائفه اليت يشرف فيها على الطالب يف بالد الشام 
أفكاره اإلصالحية اليت كان األتراك يرون فيها خطورة لئال تؤثر فيهم 

على مصاحلهم آنذاك؛ وفتشوا بيته مراراً، وحامت حوله الظنون، 
  .وأُحيط بالعيون، حىت اضطر إىل مغادرة الشام إىل مصر

كحال أكثر مفكري -وكان يكره حكم السلطان عبداحلميد 
  .لكنه كره من جاء بعده أكثر -الشام آنذاك

قال تلميذه األستاذ حممد سعيد الباين موضحاً موقف الشيخ 
طاهر من مجاعة االحتاد والترقي اليت سيطرت على الدولة العثمانية بعد 

  :عزل السلطان عبداحلميد
احلميد، وبينما كنا مبتهجني ذا بعد سقوط السلطان عبد"

ثَملني خبمرة احلرية نقدس أبطاهلا، نقيم احلفلة  )١(!!االنقالب السعيد
بعد احلفلة أخربنا بعض القادمني من مصر بأن أستاذنا اجلزائري ناقم 

                                                
كان معظم املثقفني واملفكرين السوريني ضد السلطان عبداحلميـد وذلـك ألن   ) ١(

 .  اليهود واالحتاديني شوهوا صورته، ووصموه بأسوأ الصفات
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ما هذا : على هذه احلال، غري راضٍ عن مجعية االحتاد والترقي، إذ قال
ل من نِري استبداد الفرد إىل نِري استبداد االنقالب اخلَالّب إال انتقا

اجلماعات، وقد استغربنا هذا عن شيخنا، ومن ثّم ثبت لنا أنا كنا 
خمطئني حبسن الظن باالحتاديني، وكنا نعجب بعد ذلك بقوة حدسه 

  ".وصدق فراسته
مث كان الشيخ طاهر أول املطلوبني لإلعدام يف مدة مجال باشا 

ث نصب االحتاديون املشانق لكل من كان السفاح يف بالد الشام، حي
ينادي باإلصالح واحلرية على اختالف مشارم واجتاهام، لكنه جنا 

وأُعدم جمموعة منهم سليم بيك اجلزائري  -آنذاك-فقد كان يف مصر 
  .ابن أخيه، وقد كان أحد أركان حرب اجليش العثماين

ويرى أم  -لألسف-حيسن الظن باالنكليز الشيخ وكان 
وكانت أمينة " مس بِلْ"لذلك اتصل بامرأة تدعى !! مشاعل حضارة

سر حاكم العراق ملا سقط بأيدي االجنليز، وطلب منها إحسان معاملة 
ولذلك كله فرح بالثورة العربية الكربى ضد العثمانيني !! العراقيني

مبساعدة االنكليز، وملا دخل فيصل بن احلسني دمشق دعا  ١٩١٦سنة 
الثورة والوقوف جبانبها، وهذا كله وقع فيه الشيخ حلبه  إىل مناصرة

وضعف تقديره خلطورة االنكليز وخداعهم  الشديد لإلصالح،
  .املسلمني

  : ـ جهوده
ـ ألف الشيخ كتب التدريس للمرحلة االبتدائية يف مجيع 

رسالة يف "، و"مدخل الطالب إىل علم احلساب"فروعها آنذاك فمنها 
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الفوائد اجلسام يف "، و"كياء يف قصص األنبياءمنية األذ"، و"النحو
وغريها، " إرشاد األلباء إىل تعليم ألف باء"، و"معرفة خواص األجسام

  .وهذا يدل على سعة علم الشيخ رمحه اهللا تعاىل
ـ كان يدعو األكفاء إلنشاء االت العلمية واألدبية 

  .والصحف السياسية واالجتماعية
  .لتاريخ واآلثار وإحياء التراثـ وكان له عناية جليلة با

  .ـ فتح تسع مدارس يف مدينة دمشق، منها اثنتان للبنات
ـ أنشأ املكتبة الظاهرية يف دمشق، وهي من أشهر املكتبات 

  .العربية، وتسمى اآلن مكتبة األسد، مث عني مديراً هلا بعد ذلك
وقد مجع يف املكتبة كثرياً من الكتب اليت تفرقت يف اجلوامع 

دارس، حىت أنه هدد بالقتل من قبل أولئك املستفيدين من ب وامل
هذه الكتب، وصارت ذا أول مكتبة عامة يف دمشق، وصنع هلا 

جرافيا يف الفهارس املفيدة فصار الشيخ ذا علماً من أعالم البيبلو
العصر احلديث، وكان يشتري للمكتبة كل ما تقع عليه يده من 

  .نفائس الكتب واملخطوطات
  .وأسس مكتبات عامة يف محاة ومحص وطرابلس الشام

ـ وأنشأ املكتبة اخلالدية يف القدس مبساعدة آل اخلالدي، 
  .عجل اهللا برجوعها

  .أنشأ مطبعة حكومية لتطبع املؤلفات العامة والكتب املدرسية
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  :انتقاله للقاهرةـ 
كان ألنشطة الشيخ املتنوعة وألفكاره املنورة أثر ظاهر يف أهل 

شق، فأثار هذا حفيظة رجال األمن الذين ال يفهمون مغزى هذه دم
األعمال وأثرها اجلليل فضيقوا اخلناق عليه، وهجموا على بيته وعاثوا 
فيه فساداً فتوارى عن األنظار، مث آثر االنتقال إىل مصر اليت وصلها 

وسكن فيها يف بيت صغري يف حي عابدين،  ١٣٢٥/١٩٠٧سنة 
العلماء الذين كانوا يترددون عليه ليستفيدوا  واجتنب الناس إال بعض

  .منه
ويف القاهرة قضى وقته يف التأليف والبحث، وشارك يف حترير 

  .بعض الصحف، وكان له مراسالت مع املستشرقني
وكان قد رفض عرضاً للتوظف يف دار الكتب، وعاش يف 

  .مصر زاهداً مكتفياً بالقليل
سقطت الدولة العثمانية وظل يف القاهرة ثالثة عشر عاماً حىت 

يف آخر احلرب العاملية األوىل وقامت الدولة العربية فيها وملكها فيصل 
، وعني مديراً لدار ١٣٣٧/١٩١٩بن احلسني، فعاد إىل دمشق، سنة 

  .الكتب الظاهرية اليت أسسها، وعضواً يف امع العلمي العريب بدمشق
  :صفاتهـ 

إىل بعض البالد  كان الشيخ يسافر بني الفينة واألخرى
  .األوروبية والعثمانية فاتسع أفقه وكثرت معارفه



 

   

٥٤  

- 

ـ ومل يتـزوج الشيخ فتيسر له وقت طويل مل يتيسر لكثري 
  .من أقرانه ممن أثقلهم األهل واألوالد وطلب املعيشة

ـ وكان زاهداً يرضى بالقليل، يقضي ليله باملطالعة من 
طعامه فوق املصباح مصباح زييت، وكان يضع قدره اليت يطبخ فيها 

  !!حبيث تنضج الطعام يف عدة ساعات
وكان يؤثر الفقراء واملساكني على نفسه ويتصدق عليهم سراً، 
ورمبا يبيت الليلة والليلتني جائعاً ألنه تصدق بكل ما لديه من طعام إىل 

  .جائع لقيه
ـ وكان الشيخ على قدم اجلزائريني الذين عرفوا حبدة الطبع 

  .ملة والنفاق واحملاباةوكراهية اا
ومل يعرف عنه خمالطة الظلمة، ومل يصحب غنياً لالنتفاع 

  .مباله، وكان يؤثر اخلمول وعدم الظهور
  .وكان يكره الغيبة وحيارب البدع واخلرافات

  .وكان حمافظاً على وقته يغضب ممن خيلف موعده معه
وكان ألجل إرادته احلفاظ على وقته ال يهتم مبظهره، وكان 

أكل مما حيمله يف جيبه من الكعك أو اخلبز وهو يف طريقه إىل ي
  .الدرس

 - إذا سافر-ومن عجائبه يف حفاظه على وقته أنه كان يلبس 
ألبسة داخلية بعضها فوق بعض فكلما اتسخ منها شي مما يالصق 
!! جسمه رمى به إىل القمامة حىت يتسخ الذي يليه وهكذا دواليك

  .سله وهكذا حىت تنتهي الطبقاتوذلك ألنه ال جيد وقتاً لغ
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ونام  مرة عند بعض معارفه وقت القيلولة فرأت زوجه أن 
جبة الشيخ حباجة إىل إصالح فأخذا وبدأت يف خياطتها، فاستيقظ 
الشيخ وطلب جبته فأخربه صاحب البيت بأن زوجه ترفوها فأعجله 
 بطلبها حىت دفعت ا زوجه إليه ولبسها واإلبرة واخليط يتدليان

  !!.منها
ـ وكان قوي احلافظة جداً ال يكاد ينسى ما يقرأه مهما طال 

  .به العهد
ـ وكان حيب السباحة واملشي ومعرفة الناس، وكان نشيطاً 

  .سريع احلركة
وكان صحب مهة عجيبة يف السهر فقد قال تلميذه األستاذ 

  :حممد كرد علي
زيع ألف الشيخ مدة أربعني سنة أن يسهر مع أصحابه إىل اهل"

الثاين من الليل، مث ينقلب إىل منـزله يؤلف ويقرأ حىت يصلي الصبح، 
  ".وينام إىل الظهر

  :من مواقف الشيخ رمحه اهللا تعاىلـ 
ذهب إىل القاهرة فاحتاج إىل املال فباع ما عنده من كتب 
وخمطوطات لدار الكتب املصرية، ورفض أن يبيعها ملكتبة املتحف 

اً منه بالتراث اإلسالمي أن يقع يف أيدي الربيطاين بضعف الثمن؛ ضن
  .أعداء اإلسالم

" الفتح"ـ وملا علم األستاذ حمب الدين اخلطيب صاحب جملة 
املشهورة حباجة الشيخ شفع له لدى اخلديوي عباس حلمي الثاين 
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ليجري عليه راتباً من اخلزينة اخلاصة فرفض الشيخ طاهر هذا العرض 
فقال األستاذ حمب  -فيه حدة وكان-بإباء وغضب غضباً شديداً 

ظهر يل أنين ال أزال أجهل تلك النفس : "الدين اخلطيب يف هذا
الكبرية رغم معرفيت بصاحبها منذ طفوليت؛ فقد غضب الشيخ طاهر 

  ".من هذه احلادثة غضباً مل أعهده فيه من قبل
  :من األقوال يف بيان عظمة الشيخ طاهرـ 

  :ل الدين القامسياملفسر العامل الشيخ مجا فيهـ قال 
  ".الشيخ املفيد واملُرقِّي الوحيد" 

  :الشيخ علي الطنطاويفيه ـ وقال 
ترك أثراً من اخلري أينما حلّ، فكان جملسه حيثما حل "

مل ... وكان يعلم بفعله ال بقوله ... مدرسة، ولقاؤه أينما لقيته درس 
امالت يكن يضيع من وقته حلظة يف عمل غري نافع، ودعا إىل ترك ا

والرجوع إىل أخالق املسلمني األولني من الصراحة والصدق وقصد 
  ".احلقائق وترك األباطيل فكانت حياته كلها كذلك

  :وقال فيه أيضاً
كان الشيخ طاهر من املؤلفني املكثرين إن عد املؤلفون "

املكثرون، وكان من أئمة املربني إن ذكر املربون، وكان من رؤوس 
علماء العاملني، وكان من األركان الكبار يف هذه املصلحني ومن ال

  ".النهضة اليت نأوي اليوم إليها ونتفيأ ظالهلا وننعم خبرياا
  :وقال فيه تلميذه سعيد الباينـ 
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مجع بني املعقول واملنقول، ومزج القدمي باحلديث، أخذ من "
فكنت جتد منه العامل الديين واملدين والرياضي ... كل علم لُبابه

طبيعي والسياسي واألديب واملؤرخ واألثري واالجتماعي وال
واألخالقي والكاتب والشاعر فكان عنده من كل علم خرب فهو دائرة 
املعارف ومفتاح العلوم وكشاف مصطلحات الفنون وقاموس 

  ".األعالم
  :تلميذه األثري حممد كرد علي فيهـ وقال 

حل، منقطع كان متضلعاً من علوم الشريعة، وتاريخ امللل والن"
وكان إماماً يف ... القرين يف تاريخ العرب واإلسالم، وتراجم رجاله 

  ".إنه خزانة علوم متنقلة... علوم اللغة واألدب 
  :ومن أمجع ما قيل فيه قول تلميذه حممد كرد علي

لوال ما قام به من التذرع جبميع ذرائع اإلصالح لتأخرت "
  ".ف قرنضة املسلمني يف بالد الشام أكثر من نص

  :أمحد زكي باشا هوقال فيه شيخ العروبة صديق
كنت أرى فيه األثر الباقي واملثال احلي، والصورة الناطقة ملا "

كان عليه سلفنا الصاحل، من حيث اجلمع بني الرواية والدراية يف كل 
  ".املعارف اإلسالمية، وبني الدأب على نشرها بعد التدقيق والتمحيص

  : ر اجلندي رمحهما اهللا تعاىلوقال فيه األستاذ أنو
واحلق أن الشيخ طاهر اجلزائري العمالق مل يكن قوي األثر "

يف هذه اموعة من رجال الشام وحدها ولكنه كان عميق األثر يف 
اموعة اليت عرفها وعاشرها يف القاهرة خالل حوايل أربعة عشر عاماً 
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األمحدين أمحد أقامها يف مصر، وقد أهلب وجدان من عاشره وخاصة 
تيمور باشا وأمحد زكي باشا امللقب بشيخ العروبة ليس بأسلوبه 

  ".وحديثه فحسب ولكنه بأسلوب عيشه ونظام حياته
  :مؤلفاتهـ 

  :كتب كثرية تبلغ أربعني منها -رمحه اهللا تعاىل-للشيخ 
و كان على عقيدة "اجلواهر الكالمية يف العقائد اإلسالمية"

  .اىلالسلف، رمحه اهللا تع
  ".التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن"
  ".توجيه النظر إىل أصول األثر"
  ".تفسري القرآن احلكيم"
  .البن قتيبة، وقد طبع مبصر" الكاتبخمتصر أدب "
"للجاحظ، وهو مطبوع" نخمتصر البيان والتبي.  

ـ أما أفضل أعماله فهو كتاب خمطوط يف عشرين جملداً 
التذكرة "طات وحمال وجودها ومزاياها مساه يبحث يف نوادر املخطو

  ".الطاهرية
    :وفاتهـ 

بعدما اشتد به  ١٣٣٨/١٩٢٠تويف رمحه اهللا تعاىل سنة 
  .املرض، ودفن يف سفح جبل فاسيون كما وصى



 

   

٥٩  

 
 

 - 
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اإلسالم لكن مئات اآلالف من العلماء على مدار تاريخ هناك 
قليالً من هؤالء من كان حيمل مهوم أمته وآالم شعبه، وجياهد يف 
سبيل اهللا، ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وحيتسب على احلكام، 
ومن هؤالء القليل كان الشيخ الفاضل العامل نقيب األشراف عمر 

  .مكرم
عاش رمحه اهللا تعاىل يف زمن اإلدبار وذهاب هيبة األمة 

مية، وتربص أعدائها ا الدوائر، وكانت الدولة العثمانية آنذاك اإلسال
يف طور االحندار فلم تستطع أن تصنع كبري شيء مع املكايد اليت 
كانت تترى عليها يف كل وقت، واملؤامرات اليت حتيط ا من كل 
جانب، يف تلك املدة املظلمة عاش مساحة الشيخ ااهد عمر مكرم بن 

  .حسني السيوطي
يف أسيوط، من أسرة شريفة  ١١٦٤/١٧٥٠لد سنة و

النسب، تنتهي إىل األدارسة، وانتقل إىل القاهرة للدراسة يف األزهر، 
وعين بالفقه، وخترج يف األزهر، واقتىن مكتبة كبرية ما زال جزء منها 
حمفوظاً يف دار الكتب املصرية بامسه، لكنه مل يشتغل بتأليف الكتب 

بطبعه مياالً إىل املشاركة يف الشأن العام وال بالدروس ألنه كان 
  .وسياسة الشعب واالهتمام بأمور اتمع املصري

  :بداية ظهور السيد وعلو شأنه
وكانت بداية بروز السيد عمر مكرم ملا اختل األمر يف الديار 
املصرية بوقوع التنازع بني أمراء املماليك وتسابقهم يف ظلم الشعب، 

ية حسن باشا اجلزائريل لتأديب املماليك خاصة فأرسلت الدولة العثمان
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األمريين مراداً وإبراهيم الذين فَرا إىل الصعيد، فلما عاد حسن باشا إىل 
توسط األمريان لدى احلكومة العثمانية يف  ١٢٠٥/١٧٩١بالده سنة 

القاهرة ليعودا إليها، وكان رسوهلما يف هذا هو السيد عمر مكرم 
  .همته وعاد األمريان للحكملصداقة بينهم، فنجح يف م

وبعد ثالث سنوات من هذه احلادثة تويف السيد حممد البكري 
نقيب األشراف وشيخ السادة البكرية ومل يكن له عقب فأسند 
األمريان نقابة األشراف إىل السيد عمر مكرم عرفاناً باجلميل ووفاًء 

، وكان هذا بداية ظهوره يف ١٢٠٨/١٧٩٣له، وكان ذلك سنة 
  .مع املصريات

مث عظم شأنه بعد ذلك؛ إذ أن األمريين عادا إىل سريما 
القبيحة وظلمهما للشعب، فثار الشعب املصري عليهما سنة 

وكادت حتدث فتنة فاجتمع األمراء والباشا التركي  ١٢٠٩/١٧٩٥
يف بيت األمري إبراهيم، وتعهد األمريان مراد وإبراهيم وسائر األمراء 

ب وحتري العدل ورفع املظامل وصرف األموال بكف أيديهم عن الشع
إىل مستحقيها وإرسال خمصصات احلرمني، ورفع الضرائب املستحدثة 
وأن يسريوا يف احلكم سرية حسنة، وكُتبت وثيقة بذلك وختمت من 
قبل األمريين، ومن الباشا التركي، وكان السيد عمر مكرم ممن اشترك 

  .ع من مكانته بني قومهيف كتابة هذه الوثيقة، وهذا مما رف
    :السيد عمر مكرم واحلملة الفرنسية على مصر

هرب األمريان  ١٢١٣/١٧٩٩وملا احتل الفرنسيون مصر سنة 
مراد وإبراهيم بعد معركة قصرية مع الفرنسيني وتركا الشعب املصري 
ملصريه، وهنا نادى السيد عمر مكرم يف املصريني باجلهاد، وصعد إىل 
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- 

ونـزل من " البريق النبوي"كبرياً كان يسمى  القلعة ونشر علماً
والناس حوله  -وكان حياً يف أطراف القاهرة آنذاك-القلعة إىل بوالق 

ألوف مؤلفة حيملون العصي والنبابيت وهم يهللون ويكربون وقد 
امتألوا محاسة وحباً للجهاد، لكن مالذي تغنيه قوم وعتادهم 

ديثة خاصة أن جيش املماليك قد الضعيف أمام أسلحة الفرنسيني احل
  ! هزم والذ بالفرار؟

وهنا رأى املشايخ مثل الشرقاوي شيخ األزهر، والشيخ 
السادات أن يستسلموا ويسلموا البلد للفرنسيني لكن عمر مكرم 
رفض أن يدخل القاهرة وآثر أن يصحب جيش إبراهيم بك يف تقهقره 

م وجيش الفرنسيني إىل الشمال حنو املنصورة مث إىل سيناء فالشا
  .يتبعهم

مث جلأ عمر مكرم إىل يافا وبقي فيها حىت فتحها نابليون، 
الذي حرص على إكرامه وإعادته إىل مصر عن طريق دمياط، ودخل 
القاهرة بعد غياب مثانية أشهر فلم يشهد ثورة املصريني األوىل على 

ثورة الفرنسيني اليت وقعت بعد ثالثة أشهر من االحتالل إمنا شهد ال
  .الثانية

وملا عاد إىل مصر رفض أن يشترك يف ديوان احلكم الذي 
أقامه الفرنسيون لتسيري أمور املصريني، ومل يطلب استرجاع مكانه يف 
نقابة األشراف وال يف نظارة األوقاف اللتني كان يديرمها من قبل، ومل 
يرض أن يطلب من الفرنسيني أن يردوا له أمالكه اليت صادروها عزةً 

  .وأنفةً ورفضاً لالحتالل
  :ثورة القاهرة الثانية على الفرنسيني
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ثار املصريون على  ١٨٠٠مارس /١٢١٤شوال سنة  ٢٣يف 
وقصد الشعب  - وهلا قصة يطول ذكرها- الفرنسيون ثورم الثانية 

السيد عمر مكرم ينادونه ويهتفون بامسه فلم خييب ظنهم وسارع 
الشعبية ومعه بعض األمراء بالنـزول إىل الشوارع، وقاد الثورة 

والكرباء والشجعان، وأمر أهل القاهرة ببذل األموال فسارعوا لتلبيته 
أمره، وحترك السيد عمر مكرم من شارع إىل آخر، ومن موقع إىل 

  .موقع حيمس الناس ويثبتهم ويشد من عزميتهم
وملا وقع الصلح أخرج الفرنسيون بقايا عسكر الترك من مصر 

اد من املصريني أن خيرج معهم فخرج السيد عمر فيمن وأباحوا ملن أر
خرج مؤثراً الغربة وحتمل املشاق على البقاء يف بالده وهي حمتلة، 

ابريل  ١٢١٤/٢٥وذلك هو خروجه الثاين، يف أول ذي احلجة سنة 
يوماً من اجلهاد وإغالق أبواب القاهرة يف وجه  ٣٧، بعد ١٨٠٠

  .القالع املشرفة عليها الفرنسيني الذين دكوها بالقنابل من
وملا خرج السيد من مصر إىل الشام نهب بيته كما نهبت 

  .بيوت سائر األمراء الذين آثروا اخلروج على البقاء
مث ملا رجع اجليش العثماين إىل مصر مبعونة اإلجنليز لطرد 
الفرنسيني منها رجع معهم السيد عمر مكرم، واستقبلته القاهرة 

صار رجل مصر وزعيمها الشعيب، وعادت إليه استقباالً حافالً، و
  .زعامة نقابة األشراف

  :عمر مكرم ينصب حممد علي حاكماً على مصر
عاد أمراء  ١٢١٥/١٨٠١ملا خرج الفرنسيون من مصر سنة 

املماليك إىل عادم املذمومة يف ظلم الناس واضطهادهم، وصاروا 
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- 

اين امسه أمحد حبيث يقاتل بعضهم بعضاً، وكان يف مصر والٍ عثم
خورشيد باشا لكنه مل يستطع ضبط األمور، وكان حممد علي رئيساً 

وكان بني األرناؤوط واملماليك نزاع، " األلبان"جلند األرناؤوط 
وبينهما وبني الوايل التركي وجيشه نـزاع، وحدثت حوادث يطول 
ذكرها لكن العلماء وعلى رأسهم السيد عمر مكرم رأوا أن أفضل من 

م مصر هو حممد علي ملا رأوا من هدوئه وحسن ضبطه يلي حك
لألمور ودهائه وقوته، فاستقر رأي العلماء على تنصيب حممد علي 
حاكماً علي مصر، فدخل عليه السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوي 
وعرضا عليه ما اتفقوا عليه فتردد حممد علي مث وافق، فألبساه لباس 

، ١٢٢٠/١٨٠٥الشعب يف سنة احلاكم آنذاك، وبايعاه نيابة عن 
وكانت هذه احلادثة فريدة يف تاريخ مصر مل تتكرر قبل ذلك أو بعده 

  .فيما أعلم
ومل يقبـل الوايل أمحد خورشيد هذا الذي جرى لكنه أُجرب 
عليه إجباراً بعد حوادث يطول ذكرها، وتصدر السيد عمر يف هذه 

مبا صنع ما احلوادث كلها، ومما يظهر عمق فهم السيد عمر وثقته 
جرى بينه وبني رسول الوايل التركي أمحد خورشيد الذي أرسله 

  :ليناقش السيد عمر فيما صنعه فقال له الرسول
ـ كيف تثورون على من واله السلطان عليكم وقد قال اهللا 

MÐ  Ï   Î: تعاىل   Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç L.  
 اعلم أن أويل األمر هم العلماء ومحلة: ـ فقال له السيد

الشريعة والسلطان العادل، وهذا احلاكم الذي أرسلكم ما هو إال 
وقد كان ألهل مصر دائماً احلق يف أن يعزلوا الوايل إذا ... رجل ظامل 
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إن السلطان أو اخلليفة نفسه إذا سار يف ... أساء ومل يرض الناس عنه 
  .الناس سرية اجلور والظلم كان هلم خلعه وعزله

وز لكم حصارنا ومعاملتنا معاملة وكيف جي: ـ فقال الرسول
  اخلوارج الكفرة؟

إننا نقاتلكم ألنكم عصاة قد خرجتم : ـ فقال السيد عمر
  ...على احلق 

ومن هذه املناقشة يتبني عظم مكانة السيد عمر وطاعة الناس 
  .له وجلوئهم إليه

مث حدثت حوادث عديدة كادت تودي مبحمد علي يف 
م استطاع أن يتجاوز عواقبها بدايات حكمه لكن السيد عمر مكر

بسالم، واستطاع تثبيت حكم حممد علي ملصر خاصة بعد أن عزلت 
الدولة العثمانية حممد علي بعد سنة تقريباً من واليته وطلبت منه أن 
يتوىل والية سالنيك عوضاً عنها لكن السيد عمر استطاع أن جيمع 

ربونه بأم ال العلماء والكرباء وكتبوا كتاباً للسلطان العثماين خي
يرضون حلكم مصر إال حممد علي باشا، ورضخ السلطان لطلبهم بعد 

  .حوادث عديدة، وثبت حممد علي حاكماً ملصر
وملا توىل حممد علي حكم مصر مبساعدة السيد عمر مكرم 
عظم شأنه، وقال اجلربيت يف شأن علو مقدار السيد عمر مكرم أوائل 

  :زمن حممد علي باشا
أي (السيد عمر، وزاد أمره مبباشرة الوقائع  وارتفع شأن"
ووالية حممد علي باشا، وصار بيده احلل والعقد، واألمر ) احلروب

  ".والنهي، واملرجع يف األمور الكلية واجلزئية
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- 

  ":محلة فريزر"السيد عمر مكرم واحلملة االجنليزية على مصر 
، ١٢٢٢/١٨٠٧نزل االجنليز على الشاطئ املصري سنة 

االسكندرية، وحتركوا شرقاً الحتالل بلدة رشيد ألم كانوا واحتلوا 
يريدون سلوك الطريق نفسه الذي سلكته احلملة الفرنسية قبل 
نـزوهلم بتسع سنوات تقريباً لكن حامية رشيد واألهايل فيها قاوموا 
أروع املقاومة ووقفوا سداً منيعاً أمام دخول االجنليز بلدم، وأرسلوا 

  .رة لنجدماستغاثات للقاه
وملا رأى عمر مكرم ذلك عمل شيئاً فريداً رائعاً عرب عنه 

  : املؤرخ املصري اجلربيت بقوله
نبه السيد عمر النقيب على الناس وأمرهم حبمل السالح "

والتأهب جلهاد االنكليز، حىت جماوري األزهر أمرهم بترك حضور 
  ".الدروس، وكذلك أمر املشايخ بترك إلقاء الدروس

  :املؤرخ املصري الرافعي على ذلك بقوله وعلق
فتأمل دعوة اجلهاد اليت بثها السيد عمر مكرم والروح اليت "

نفخها يف طبقات الشعب فإنك لترى هذا املوقف مماثالً ملوقفه عندما 
دعا الشعب إىل التطوع لقتال الفرنسيني قبل معركة األهرام، مث تأمل 

تال جتد أنه ال ينظر إليهم كرجال دعوته األزهريني إىل املشاركة يف الق
ان، ـعلم ودين فحسب بل رجال جهاد وقتال ودفاع عن الزم

وصدق " فعملهم يف ذلك العصر كان أعم وأعظم من عملهم اليوم
  .الرافعي واهللا
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  :بدايات اجلفوة بني السيد عمر مكرم وحممد علي باشا
وكان حممد علي غائباً يف الصعيد فلما عاد استأذنه السيد 
عمر يف اجلهاد هو ومن معه فرفض، وأخربه بأن الواجب قد سقط 
عنهم وأن هذه مسؤولية اجليش وأن مسؤولية الشعب هي إعداد 

فوجم السيد عمر من هذه !! األعالف للدواب اليت ستخرج إىل رشيد
  .الكلمة غري الالئقة، ومحلها بغم وهم وعاد أدراجه وهو ضيق الصدر

عمر مكرم وحممد علي باشا،  مث فترت العالقة بني السيد
وساعد على فتورها أكثر أن حممد علي أخذ من املصريني الضرائب 
الفادحة، وأنزل فيهم من املظامل شيئاً كثرياً، فغضب عليه السيد ورأى 

أن يسري : "أنه قد أخلّ بالشرط الذي أُخذ عليه يوم توليته احلكم وهو
املظامل، وأال يفعل أمراً  بالعدل، ويقيم األحكام والشرائع، ويقلع عن

، وبسبب هذا "إال مبشورة العلماء، وأنه مىت خالف الشروط عزلوه
فترت العالقة بينهما أكثر من ذي قبل فلم يعد السيد عمر يتردد على 

  .حممد علي باشا كما كان يصنع قبل ذلك
  :نفي السيد عمر مكرم

بني مث صار السيد عمر مكرم جياهر مبعارضة حممد علي باشا 
الناس، وأبدى السخط والتذمر من تصرفات حممد علي باشا، 
واستمرت اجلفوة بينهما عامني طويلني حىت حدثت حادثتان ضخمتا 
اخلالف وصعدتا به إىل درجات خطرية، وأوالمها أن حممد علي باشا 

كما كانوا -كُلف من قبل الدولة العثمانية حبرب الوهابييـن 
ا منه أن جيمع املال الكثري من الشعب، يف جند فاقتضى هذ - يسموم
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وثانيهما أن أحد املشايخ سجن ظلماً فرأى خواض املشايخ والكرباء 
ويف مقدمتهم السيد عمر مكرم أن يف هذا مساساً باالتفاق مع حممد 
علي باشا وقت تنصيبه والياً على مصر بأن يسري بالعدل، وأن يف هذا 

األمري إبراهيم قبل احلملة الفرنسية خالفاً للوثيقة اليت وقعت يف بيت 
على مصر وجميء حممد علي حاكماً مبدة ونصت على السري يف الناس 
بالعدل، فاجتمعوا يف األزهر يتذاكرون يف السبل الكفيلة بردع حممد 
علي والعامة حوهلم يصيحون ويهمون بالثورة، وخلص األمر إىل 

إىل رئيس الديوان  كتابة وثيقة تضمن الشكاوى من حممد علي وترسل
ليسلمها إليه، فراع ذلك االجتماع حممد علي، وعلم برئاسة عمر 
مكرم له فزاده ذلك تغيظاً عليه، وطلب من املشايخ املوقعني على 
الوثيقة احلضور عنده للمناقشة فذهبوا إال السيد عمر رفض أن يذهب 

- إليه، وملا ذهب املشايخ صار بعضهم يطعن يف السيد عمر مكرم 
ما هو إال صاحب حرفة أو جايب وقف : "وقال عنه بعضهم - ألسفل

جيمع اإليراد ويصرفه على املستحقني، وليس له قدر إال مبؤازرتنا، فإذا 
وهكذا يفعل " حنن ختلينا عنه مل يكن له بعد انصرافنا قدر وال خطر

احلسد والتنازع، وذا املوقف الذي استغله حممد علي ضرب أول 
بني املشايخ وتراجع قدرهم بعد ذلك فلم يستطيعوا " لمعو"إسفني 

استعادة هيبتهم إىل يوم الناس هذا، واستطاع حممد علي أن يقلم 
أظافرهم مجيعاً بعد خذالم السيد عمر مكرم، ونقض اتفاقهم معه 

  .الذي كان يف األزهر، كما ذكرت آنفاً
وتشدد الشيخ عمر يف موقفه بعد ذلك وصار جيهر بعدائه 

  : مد علي ويقولحمل
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  "!!كما أصعدته للحكم فإين قدير على إنـزاله منه"
والتمس حممد علي رضا السيد عمر بكل طريقة حىت أنه 
حاول أن يهديه األموال الكثرية ورجاه أن يعدل عن طريقته لكن 
السيد عمر مكرم يرفض أن يتنازل عن موقفه إال بعد أن يعلن حممد 

ئب حبسب إرادته ومشيئته دون علي عن توقفه عن جباية الضرا
  .الرجوع إىل زعماء الشعب

وبينما األمر على ذلك حدثت حادثة كانت القشة اليت 
 لريسله " كشف حساب"قصمت ظهر البعري، وهي أن حممد علي أعد

إىل الدولة العثمانية ليبني هلا أنه صرف األموال اليت جباها من الشعب 
رئيس وزراء -ان الصدر األعظم بناء على أوامر قدمية منها منذ أن ك

يوسف باشا يف مصر زمن خروج الفرنسيني منها،  - الدولة العثمانية
وطلب من املشايخ التوقيع على كشف احلساب فقبلوا ورفض السيد 
عمر مكرم وبرر رفضه بأن الضرائب املعتادة كانت كافية لكل ما قام 

شهد إال باحلق به حممد علي من األعمال العامة وأنه ال يستطيع أن ي
الذي يعتقده وهو أن الضرائب اليت فرضها حممد علي زائدةً على ما 
كان من قبل ال داعي هلا، فغضب حممد علي وطلب اجتماع املشايخ 
فحضروا إال السيد عمر وهناك أعلن خلعه من نقابة األشراف ونفيه 

، فامتثل لألمر، ولألسف ١٢٢٤/١٨٠٩إىل دمياط، وكان ذلك سنة 
عة من العلماء قاموا بكتابة حمضر إىل الدولة العثمانية يدافعون فإن مجا

عن نفي حممد علي باشا السيد عمر مكرم واموه باامات غري 
صحيحة، لكنهم بعد نفيه ذاقوا وبال صنيعهم، وصدق قول اجلربيت 
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- 

كان ظالً ظليالً عليهم وعلى أهل البلد يدافع :"فيهم ويف السيد عمر 
  ".بعده يف احنطاط عنهم، ومل يزالوا

وقضى السيد عمر مكرم قرابة ثالث سنوات يف دمياط بىن 
فيها نـزالً لنـزول التجار الذين كانوا يقصدون ميناءها من سائر 
البلدان، مث حتول إىل طنطا فبقي فيها مخس سنوات تقريباً، إىل أن عفا 
عنه حممد علي وأعاده إىل القاهرة بعد أن طلب السيد عمر منه أن 

  :ج، مث أرسل له حممد علي خطاباً لطيفاً قال له فيهحي
إىل مطهر الشمائل سنِيها، محيد الشؤون ومسيها، ساللة بيت "

  :اد األكرم والدنا السيد عمر مكرم دام شأنه أما بعد
قد بلغنا جنلكم عن طلبكم اإلذن يف احلج إىل البيت احلرام 

بة يف ذلك، والترجي ملا وزيارة روضته عليه الصالة والسالم للرغ
هنالك، وقد أذنا لكم يف هذا املرام؛ تقرباً لذي اجلالل واإلكرام، 
ورجاء لدعواتكم بتلك املشاعر العظام، فال تدعوا االبتهال، وال 
الدعاء لنا بالقال واحلال، كما هو الظن يف الطاهرين واملأمول من 

قاهرة اليت ارجتت فرحاً وعاد السيد عمر إىل ال..." األصفياء املقبولني 
مبقدمه، وخرج عامة الشعب إىل بوالق لتحيته، بعد تسع سنوات من 

  .نفيه
  !!:نفي السيد عمر مرة أخرى 

وبعد ثالث سنوات من عودة السيد عمر من املنفى حدثت 
حادثة استدعت إعادة نفيه وهي أن الدولة العثمانية طلبت من حممد 
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اليونانيني يف جزيرة كريت وذلك علي متوين بعض سفنها اليت حتارب 
فاضطر حممد علي لفرض ضرائب على الشعب  ١٢٣٧/١٨٢٢سنة 

الذي هاج وماج، وهتف باسم السيد عمر مكرم الذي مل يكن قادراً 
على االستجابة لطلبهم لكرب سنه وضعف قوته، لكن حممد علي خاف 
من جتدد الفنت فبادر بنفيه إىل طنطا لكنه مل يبق يف منفاه طويالً إذ 

ثالث وسبعني سنة، ودفن يف قرافة القاهرة تويف يف السنة نفسها عن 
  .رمحه اهللا تعاىل وغفر له

وبتنحية السيد عمر مكرم تنتهي مرحلة من أهم مراحل مصر 
احلديثة، ويجهض عمل من أهم األعمال اليت مرت على ديار العرب 
يف القرنني األخريين، أال وهو مشاركة العلماء احلكام يف إدارة شأن 

، ومشاركة العلماء يف اختيار احلكام ليكونوا معهم العامة وتوجيههم
أولياء األمور، وال أعلم أنه قام يف ديار العرب يف العصر احلديث عمل 
مشابه ملا كان يف مصر، ولو قُدر لتلك املشاركة أن متضي إىل ايتها 
لتغري تاريخ العرب واملسلمني بل العامل كله، وهللا األمر من قبل ومن 

  .بعد
نيت أن يالين السيد عمر مكرم حممد علي قليالً، ـ وقد مت

وأن يداريه شيئاً من املداراة حىت حيصل منه على أكرب قدر ممكن من 
املكاسب للبلد والشعب؛ فإن الصدام بينهما مل يكن من املصلحة أبداً 

  .لكن هكذا جرى األمر، واحلمد هللا على كل حال
تادوا أن يصفوا بعض ويف النهاية البد من القول بأن العلماء اع

املتأخرين بأم خامتة احلفاظ أو خامتة احملدثني أو غري ذلك من 
األلقاب، وأستطيع أن أقول إن السيد عمر مكرم كان خامتة العلماء 
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ااهدين، فإين مل أر يف التاريخ املصري احلديث بل التاريخ العريب 
اد وتوجيه احلديث عاملاً بوزن السيد عمر مكرم ومشاركته يف اجله

العامة مع اهليبة واملقام العايل بني سائر الناس، حكاماً وحمكومني، وقد 
كان خامتة لعلماء مصريني هم كالشامة بني الناس، وكلهم كانوا 
جماهدين عاملني، أذكر منهم املشايخ سليمان املنصوري، وحممد بن 
سامل احلفناوي، وعلي بن موسى احلسيين املقدسي املصري، وعرف 

ابن النقيب، وعلي الصعيدي، والشيخ الدردير، والشيخ العروسي، ب
  .وخامتتهم السيد عمر مكرم رمحه اهللا تعاىل

ولوال أن شرطي يف هذه السلسلة أال أترجم ألحد من العلماء 
إال من العصر احلديث لكنت قد ترمجت ألولئك األكابر رمحهم اهللا 

  .تعاىل ورضي عنهم
صري عبدالرمحن الرافعي يف السيد وأختم مبا قاله املؤرخ امل

  :عمر مكرم فإنه معرب عن حاله أحسن التعبري
كان للشعب زعماء عديدون جيتمعون ويتشاورون "

ويشتركون يف تدبري األمور، ولكلٍ منهم نصيبه ومنـزلته، ولكن من 
اإلنصاف أن يعرف للسيد عمر مكرم فضله يف هذه احلركة؛ فقد كان 

".ابال جدال روحها وعماده 
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 - 
 

١٣٧٧  – ١٣٢٦  
١٩٥٧  – ١٩٠٨  
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هناك أشخاص عظماء كثر يف إفريقيا السوداء عاشوا يف القرن 
املاضي، لكن عظمتهم وموهبتهم وقدرام كلها دفنت حتت تأثري 

، وبعض هؤالء العظماء أتيح  االحتالل الذي كان فرنسياً يف األغلب
قسماً جاهد االحتالل فذاع : عرفهم، وقد كانوا قسمنيللناس أن ي

امسه وشاع عمله مثل ساموري توري وحممد عبداهللا حسن وعمر 
  .الفويت، وكل هؤالء ذكرم من قبل

وقسماً آخر خرج من دياره متجهاً إىل احلرمني غالباً، وكان 
منهم آل األنصاري من مايل، وبعض من الفالته، وكان من هذا 

علَم الذي أترجم له يف هذه احللقة وهو الشيخ عبدالرمحن بن القسم ال
  .يوسف اإلفريقي، وهو من مايل

من مايل، اليت كانت " ففا"يف قرية  ١٣٢٦/١٩٠٨ولد سنة 
قد ابتليت باالحتالل الفرنسي الذي امتص ثروا وحطم قوا، ونشأ 

انية عشرة كما ينشأ الصبيان آنذاك فدرس يف كُتاب القرية، وملا بلغ الث
من عمره مر بالكُتاب مفتش فرنسي فحاوره الطالب واطلع على 
كراريسهم فوجد من عبدالرمحن نباهة وفهماً ومعرفة بالواقع حوله 
تفوق ما ميكن أن حيصله صيب يف سنه، فأعجب به وطلب من والده 
أن يسمح بتحويله إىل إحدى املدارس العصرية اليت تدرس على 

، ففعل الوالد، وهذا يقتضي اخلروج من القرية إىل الطريقة الفرنسية
بلدة أكرب، وهكذا كان وخرجت القرية لتودعه، وسط دموع احلزن 

أوصيك بتقوى : ولوعة الفراق، والعجيب أن والده قال له وهو يودعه
اهللا واحلفاظ على دينك يف تلك املدرسة اليت مل تنشأ إال للقضاء على 

جب أن الوالد فاهم ملراد أولئك لكنه عقيدتك اإلسالمية، ووجه الع
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استجاب لنداء العاطفة يف داخله، ويبدو أنه رجح بني املصاحل 
  .واملفاسد فاختبار ذهاب ابنه، واهللا أعلم

قضى الفىت مثان سنوات يف املعهد التنصريي الصارم، وكان 
من األوائل حىت نال الشهادة الثانوية مث ملا خترج عني معيداً يف املدرسة 

فسها معلماً للغة الفرنسية وبقي فيها ثالث سنوات، لكن كل تلك ن
السنوات مل تنل من عقيدة الفىت، ومل تستطع أن تنـزع اإلسالم من 
نفسه فبقي على فطرة نقية، هذا من عناية اهللا تعاىل به؛ إذ كم من 

  .مسلم ضاع وماع يف تلك املدارس اخلطرية
ية يف العاصمة باماكو مث تقدم لوظيفة يف مصلحة األرصاد اجلو

فكان أول املقبولني، مث بعد أشهر قالئل ترقى إىل وظيفة سكرتري 
إم يريدون القضاء على عقيدتك "املصلحة ولقد كانت كلمة والده 

ترن يف أذنه يف املعهد والوظيفة حيث رأى محالت تشويه " اإلسالمية
با وأهلها اإلسالم تشتد يف كل مكان كان فيه، إضافة إىل تعظيم أورو

  .وحتقري اإلفريقيني، ودينهم وتارخيهم
ومل يكن عبدالرمحن مقتنعاً بصحة أقوال املنصرين لكنه مل 

  .يكن قد حاز من العلم آنذاك ما ميكنه من الرد عليهم رداً مفْحماً
وملا مضى عليه عامان يف الوظيفة استدعاه رئيسه الفرنسي 

  :جأه بالقولليشكره على ضبط العمل وحسن اإلدارة مث فا
ـ يؤسفين يا عبدالرمحن أن يظل مثلك متشبثاً بتقاليد 

  .املتخلفني
  .ـ لو أوضحت ما تريد
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إن !! ـ أالترى أنك تلتـزم باإلسالم أكثر مما هو ضروري
امللونني من زمالئك يكتفون باالنتساب هلذا الدين، أما أنت فال 

  .ترضى إال أن تربط تصرفاتك بقيوده الثقيلة اجلامدة
اإلسالم دين رباين مسح ال يقيد املؤمن به إال عن املفاسد، ـ 

مث يطلق مواهبه يف ميادين اخلري والعمل الصاحل إىل أقصى حدود 
  .اإلمكان

ـ هذا دفاع عاطفي لكنه ال يستطيع تغيري احلقيقة؛ وهي أن 
اإلسالم دين املتخلفني، بقدر ما يعلم الناس أن النصرانية دين املتقدمني 

  !!واملتفوقني
ـ ومل ال يكون كالم الرئيس هو العاطفي، لقد درست 
الكثري من تعاليم النصرانية ووقفت على أصوهلا فلم أجد فيها ما 
خياطب العقل بل هي جمرد استسالم ألقوال رجال ميثلون سلطة 

  .الكنيسة
ألن هذه األقوال ال حتمل !! ـ نعم نعم وهذا سر تفوقها

كون نصرانياً دون أن تدخل الكنيسة طابع اإللزام، فأنت تستطيع أن ت
  .أو تتقيد بسلوك معني

ـ لكن هذه ليست ميزة يا حضرة الرئيس؛ إا تأكيد على 
أن النصرانية ليست وحياً إهلياً بل هي جمرد اجتهادات شخصية يقوم 

  .بتحضريها طائفة من ذوي االختصاص كأي شأن بشري آخر
لى التقدم من اجلمود ـ حسناً أليس االجتهاد املتطور أَبعثَ ع

  .على أحكام ال تسمح لإلنسان بالتحرك إىل أبعد من حدودها املغلقة
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إن اإلسالم حماولة صارمة لتجميد : أجل يا سكرتريي العزيز
  .احلياة فأين هو من نصرانيتنا اليت ال تعرف احلدود وال تسمح باجلمود
ئاً مث أى الفرنسي املقابلة تاركاً عبدالرمحن اإلفريقي ملي

  .باالنفعاالت واألفكار
وهذه املناظرة دالة بوضوح أن أقطاب االحتالل كانوا 
يتخذون من النصرانية مادة يتكئون عليها يف إخراج املسلمني من 
دينهم حىت لو كان أولئك قد كفروا بالنصرانية منذ زمن بعيد أو على 

ند أولئك األقل نحوها جانباً بعيداً عن احلياة، مبعىن أن النصرانية ع
  .صارت محية وتكَأة وقنطرة ملصاحل الغرب ومطامعه

مث جاء وقت احلج فشق عبدالرمحن اإلفريقي طريقه إىل مكة 
يف قافلة عرب السودان، وهي رحلة شاقة وصل بعدها إىل مكة سنة 

وكان يف نيته أن حيج ويعود لكن دروس املسجد  ١٣٤٥/١٩٢٦
  .ىت يتفقه ويزداد علماًاحلرام واملسجد النبوي أغرته بالبقاء ح

ـ وأقبل على العربية يغترف من معينها، مث لزم أحد فقهاء 
املالكية يف املسجد النبوي حىت فقه يف مذهب مالك، وبعد أربع 
سنوات قرر أن يعود إىل بالده، وذهب إىل جدة لريكب البحر، ويف 

يد أحد الفنادق اجتمع بأحد أهل العلم الذي حثه على البقاء لطلب مز
من العلم والتضلع من عقيدة السلف الصاحل فعاد الشيخ عبدالرمحن 

وهو إفريقي -إىل املدينة النبوية املنورة ولزم شيخه سعيد بن صديق 
  .ومل يكن له أوالد فصار الشيخ عبدالرمحن مثل ولده - أيضاً

أقبل على دراسة احلديث النبوي الشريف، والتحق بدار 
م النبوي الشريف، مث صار مدرساً يف دار احلديث طالباً ودرس يف احلر
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، وهي اليت أنشأها الشيخ أمحد بن حممد ١٣٥٠/١٩٣١احلديث سنة 
  .الدهلوي

  :من املواقف اليت حصلت له
كان يدرس يف حلقة الشيخ ألفا هاشم، وهو أحد املشايخ 
األفارقة الذين كان هلم أثر يف املدينة النبوية املنورة، فوصلت للشيخ 

غة الفرنسية فأسف الشيخ أنه مل جيد من يترمجها له، فلما رسالة بالل
هل يسوغ ملسلم أن : انفضت احللقة قال الشيخ عبدالرمحن لشيخه

  يستعمل لغة أعداء اإلسالم يف حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟
أنسيت يا عبدالرمحن أن رسول اهللا :  فضحك الشيخ وقال له

  بعض صحابته بتعلم لسان يهود؟صلى اهللا عليه وسلم قد عهد إىل 
وعندئذ طلب عبدالرمحن من شيخه أن يترجم له الرسالة، 
فانتشر خرب إجادته للفرنسية حىت أنه طُلب يف وظيفة مترجم لكنه 

  .اعتذر ألنه يريد التفرغ للعلم
ومن املواقف أيضاً أن أحد الطالب استهزأ أمامه بأحد 

  ي منـزلته؟ومن يكون هذا الرجل وما ه: املشايخ وقال
  : فغضب الشيخ وقال له

والذين : " هو ممن أمرك اهللا بالدعاء واالستغفار له يف قوله
جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا 

يرفع اهللا : "واهللا يقول" باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا
مث وعظه بأمثال هذا " اتالذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درج

  .الوعظ
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ـ ومما حصل له مما يدل على مساحة نفسه أن أحد أعدائه 
شج رأس ابن له انتقاماً منه فسجن هذا اجلاين وكان فقرياً، فشفع 
الشيخ فيه فلم تقبل شفاعته، فأنفق الشيخ على عائلة اجلاين حىت خرج 

  .من سجنه، فلما عرف ذلك ثاب إىل نفسه وعاد إىل احلق
  :مهته

الشك أن الشيخ ذو مهة عالية دعته لترك املنصب يف مايل، 
وترك األهل والوطن والتغرب من أجل طلَب العلم، وقَلّ من الناس 

  .من يقدر على هذا، بل إنه مل يعد لوطنه أبداً بعد مفارقته إياه
وكان حمتاجاً إىل املال أيام الدراسة يف املدينة النبوية املنورة 

مل املاء بأجرة، وتارة كان يؤجر نفسه يف بعض املخابز، فتارة كان حي
وتارة يساعد اخلياط، وهو مع كل ذلك مكب على طلب العلم 
بنشاط ومهة حىت صار أستاذاً يف دار احلديث اليت درس فيها سنة 

، وصار مدرساً يف احلرم النبوي الشريف سنة ١٣٦٤/١٩٤٥
ليه من أحناء ، وعاش حىت صارت االستفتاءات ترد إ١٣٦٠/١٩٤١

  .العامل اإلسالمي
مث صار مدرساً يف املعهد العلمي يف الرياض مث مدرساً يف كلية 

  .١٣٧٠/١٩٥١الشريعة فيها 
ليكون داعية يف ينبع  -رمحه اهللا-مث اختاره امللك عبدالعزيز 

  .فنفع اهللا به
وكان ذا مهة يف التدريس ميكث فيه الساعات الطوال بدون 

  .ملل وال كلل



 

   

٨٠  

- 

مهته العالية إنفاقه الدائم بعد أن فتح اهللا عليه ورزقه، ـ ومن 
إين : دع بعضاً من مالك ألهلك قال: فكان يعطي الفقراء فإذا قيل له

  .اهللا جل جالله: تارك هلم خرياً من ذلك
ـ ومن حسن أخالقه ما حكاه تلميذه الشيخ عمر بن حممد 

عته رمحة اهللا وال أحصي عدد ما مس: فقال -رمحهما اهللا تعاىل-فالته 
  .علينا وعليه يدعو إىل االعتدال واإلنصاف

  : مؤلفاته
  ".األنوار الرمحانية هلداية الفرقة التيجانية: "له عدة كتب منها

  ".توضيح احلج والعمرة"و
رسالة فيها إجابات على أسئلة وردته من " جواب اإلفريقي"و

  .١٣٦٦/١٩٤٧مليبار سنة 
  .١٣٧٧/١٩٥٧ـ تويف رمحه اهللا تعاىل سنة 



 

   

٨١  

  
  

 - 
 

١٣٧٧  – ١٢٩٣  
١٩٥٨  – ١٨٧٦  

 



 

   

٨٢  

- 

قد ويل األزهر يف العصر احلديث شيوخ كثريون كانوا ملء 
السمع والبصر لكن قليالً منهم كان مثل الشيخ حممد اخلضر حسني 
علماً وعمالً وحرصاً على املسلمني، هذا ومل يلِ األزهر غري مصري 

  .لعصر احلديث إال الشيخ حممد اخلضر حسني فيما أعلميف ا
وقد عاش الرجل يف مدة مليئة باألحداث منذ بدايات القرن 

  . العشرين امليالدي/الرابع عشر اهلجري
رجب  ٢٦يف مدينة نفْطة بتونس يف  -رمحه اهللا تعاىل-ولد 

، وأصل أسرته من اجلزائر، من ١٨٧٦أغسطس  ١٢٩٣/١٦سنة 
من قرية طولقة، وهي واحة من واحات اجلنوب  عائلة العمري،

اجلزائري، وأصل أمه من وادي سوف باجلزائر أيضاً وأبوها هو الشيخ 
املشهور مصطفى بن عزوز وخاله الشيخ املشهور حممد املكي بن 

  .عزوز
واسم الشيخ هو حممد األخضر بن احلسني بن علي بن عمر، 

الطريقة املشرقية،  من امسه على" بنا"فلما جاء إىل الشرق حذف 
  .وغلب عليه اخلضر عوضاً عن األخضر

ونشأ الشيخ يف أسرة علم وأدب من جهيت األب واألم، 
وكانت بلدة نفْطة اليت ولد فيها موطن العلم والعلماء حىت أا كانت 
تلقب بالكوفة الصغرى، وا جوامع ومساجد كثرية، وهي واحة ا 

  .زرع وفيها فالحون



 

   

٨٣  

 

هذه البيئة طالباً للعلم فحفظ القرآن، ودرس  ونشأ الشيخ يف
العلوم الدينية واللغوية على يد عدد من العلماء منهم خاله الشيخ حممد 
املكي بن عزوز الذي كان يرعاه ويهتم به، وحاول الشيخ منذ سن 

  .الثانية عشرة أن يقرض الشعر، مث برع فيه بعد ذلك
تونس مع أسرته  وملا بلغ الشيخ سن الثالثة عشرة انتقل إىل

وهناك درس  - فك اهللا أسره وأعاد جمده- ودرس يف جامع الزيتونة 
على خاله حممد املكي بن عزوز الذي كان له شهرة كبرية باجلامع 
ويدرس فيه جماناً، ودرس على يد مشايخ آخرين أبرزهم الشيخ سامل 
بوحاجب الذي كان من أعمدة اإلصالح يف تونس، درس على يديه 

، ١٣١٦/١٨٩٨اري، وقد خترج الشيخ يف الزيتونة سنة صحيح البخ
وألقى دروساً يف اجلامع يف فنون خمتلفة متطوعاً، وبقي كذلك مع 

  .حضور جمالس العلم واألدب املختلفة
السعادة "أنشأ جملة  ١٩٠٤إبريل / ١٣٢٢ويف شهر حمرم سنة 

وهي أول جملة عربية ظهرت يف تونس، وكانت تصدر كل " العظمى
عدداً مث انقطع صدورها، وقد  ٢١، ومل يصدر منها سوى نصف شهر

  .كان الشيخ يكتب أغلب مقاالا
وقد ووجهت بنقد من قبل بعض اجلامدين ألن الشيخ أيد 
فيها بقاء باب االجتهاد مفتوحاً، وكانت الة تتسم بالنقد اهلادف 

  .واحترام التفكري اجليد
    :رحلتاه إىل اجلزائر

ارحتل إىل اجلزائر، ويف السنة اليت  ١٣٢١/١٩٠٣ـ ويف سنة 
تليها ارحتل إليها أيضاً، وزار معظم املدن اجلزائرية، وقصد العاصمة 



 

   

٨٤  

- 

اجلزائر فزار املساجد واملكتبات، وحضر بعض الدروس الدينية 
واللغوية، كما شارك يف بعض االس األدبية وألقى بعض الدروس 

  .الشرعية
  :مناصبه يف تونس

  :اءتوليه منصب القض .١
توىل منصب القضاء يف بلدة بنـزرت، ومل يكن يريده لكن 
الشيخ اإلمام العالمة حممد الطاهر بن عاشور أقنعه بالقبول واشتد عليه 
فيه، لكنه بقي أشهراً قليلة مث استقال، وعاد إىل تونس ليعاود التدريس 
يف الزيتونة، وكان أثناء بقائه يف بنـزرت مباشراً اخلطابة والتدريس 

  .جامعها الكبري، وكان له فيها دروس شرعية وأدبية يف
  :عضوية اجلمعية الزيتونية .٢

كان عضواً يف اجلمعية الزيتونية اليت يرأسها اإلمام العالمة 
حممد الطاهر بن عاشور، وهي خاصة مبشايخ جامع الزيتونة، فك اهللا 

  .أسره وأعاد جمده
  .التدريس يف جامع الزيتونة والقيام على خزانة كتبه .٣
التدريس مبدرسة الصادقية، وكانت الثانوية الوحيدة يف  .٤

  .تونس
  :ـ رحلته إىل بالد الشام

للشيخ ثالثة إخوة أدباء فضالء تركوا تونس واستقروا يف 
الشام، وكان منهم زين العابدين أخوه العامل الذي كان يلقي الدروس 

الشام  يف اجلامع األموي فأراد الشيخ زيارم، فغادر الشيخ تونس إىل



 

   

٨٥  

 

عن طريق البحر، ومر مبالطة واالسكندرية مث  ١٣٣٠/١٩١٢سنة 
القاهرة وألقى درساً يف األزهر، مث ترك القاهرة إىل بورسعيد فيافا 
وحيفا، ويف كل مدينة من املدن كان يزور األدباء والعلماء ويطلع 

  .على الكتب
مث دخل الشام فاستقبل استقباالً حافالً، وألقى دروساً يف 

امع األموي يف احلديث، واتصل بالعلماء واألدباء، وبقي شهراً اجل
، مث ١٣٣٠/١٩١٢ونصفاً فيها مث غادرها إىل بريوت يف شوال سنة 

غادرها إىل اسطنبول  ليزور خاله الشهري حممد املكي بن عزوز الذي 
اختذها موطناً له، ومل يلقه منذ مخس عشرة سنة، وبقي فيها شهرين مث 

  .نسغادرها إىل تو
  : انتقاله إىل الشام

ملا  - إىل غري رجعة-بقي يف تونس أسابيع قليلة مث خرج منها 
ضيق االستخراب الفرنسي عليه تاركاً زوجه اليت رفض أهلها أن 

، فوصل ١٩١٢ديسمرب / ١٣٣١يأخذها معه، وكان ذلك يف سنة 
دمشق مث غادرها إىل احلجاز بالسكة احلديد للحج، وزار ألبانيا ودار 

مث وصل دمشق واستقر  - اسطنبول- البلقان، مث ذهب إىل األستانة يف 
  .فيها حبي امليدان ببيت إخوته الذين سبقوه إىل هنالك

ودرس يف دمشق باملدرسة السلطانية، واستمر كذلك حىت 
 ١٣٣٥/١٩١٦سجنه مجال باشا السفّاح وايل الشام العثماين سنة 

وبقي يف السجن ستة أشهر  متهماً إياه بالتآمر على السلطة احلاكمة،
فلما خرج منه عاد إىل التدريس باملدرسة  -وقيل أكثر من ذلك-

  .السلطانية واجلامع األموي



 

   

٨٦  

- 

 -أثناء احلرب العاملية األوىل-مث طلبته وزارة احلربية العثمانية 
للعمل فيها منشئاً للرسائل العربية فغادر دمشق إىل اسطنبول، ومن 

ثمانية إىل أملانيا مع جمموعة من املشايخ يف هنالك أرسلته الدولة الع
مهمة سياسية تتمثل يف حتريض املغاربة هنالك ضد الوجود الفرنسي 

أشهر تعلم فيها اللغة  ٩يف مشال افريقيا وضد اإليطاليني يف ليبيا، فبقي 
األملانية واطّلع على عادات اتمع األملاين، مث عاد إىل اسطنبول فبقي 

عاد إىل برلني ليقيم فيها سبعة أشهر أخرى إىل أن  فيها قليالً، مث
  .انتهت احلرب العاملية األوىل وسقطت اسطنبول بأيدي احللفاء

وقد شارك أثناء إقامته يف أملانيا بكتابة تقرير مفصل عن 
مطالب الشعب اجلزائري والتونسي وقد رفع هذا التقرير إىل مؤمتر 

  .الصلح املنعقد يف فرنسا
فتح مسجد للجنود املسلمني يف  ١٣٣٦/١٩١٧وحضر سنة 

  .برلني، وألقى فيه حماضرة عن احلرية
ـ ومل يأكل أثناء إقامته يف أملانيا اللحم ألن األملان ال يذحبون 
بالطريقة الشرعية وإمنا يضربون احليوان على رأسه حىت ميوت أو 

  .خينقونه
  .وقد أُعجب حبب األملان العمل وإقباهلم عليه حىت عجزتهم

  :عودته إىل دمشق
ملا سقطت اسطنبول بأيدي احللفاء عاد من هامبورج بأملانيا 
إىل اسطنبول بباخرة أقلّته ومن معه من العثمانيني، ومنها عاد إىل 

 -بعد زوال العثمانيني-دمشق اليت كانت قد خضعت للحكم العريب 
  .بقيادة فيصل بن الشريف حسني



 

   

٨٧  

 

عريب عضواً عامالً، مث ملا ويف دمشق انضم إىل امع العلمي ال
  .استقر مبصر بقي عضواً مراسالً

  :انتقاله إىل مصر واستقراره فيها
ما  ١٣٣٩/١٩٢٠ملا سقطت الشام يف أيدي الفرنسيني 

وسعه املقام فيها؛ وذلك ألن الفرنسيني كانوا قد حكموا عليه غيابياً 
انيا وتركيا يف تونس باإلعدام الامه باملشاركة يف حتريض املغاربة بأمل

على الثورة ضد الفرنسيني يف مشال افريقيا، فهرب إىل مصر، وبقي 
  .فيها إىل اية حياته املباركة

وعمل يف مصر مصححاً بدار الكتب املصرية بشفاعة أمحد 
تيمور باشا الذي عرف قدره، وكان يلقي احملاضرات والدروس يف 

  .مساجدها، ويكتب املقاالت املتنوعة الكثرية
اليت " مجعية تعاون جاليات افريقيا الشمالية"القاهرة أنشأ ويف 

تم باملغاربة من الناحيتني الثقافية واالجتماعية؛ وذلك سنة 
جبهة الدفاع عن "، وبعد عشرين سنة ألف مجعية ١٣٤٢/١٩٢٤

  ".افريقيا الشمالية
ويف تلك املدة أسقط اهلالك أتاتورك اخلالفة اإلسالمية، ومن 

إىل بلد آخر ليكون مهداً للخالفة فاجتهت األنظار إىل  مث تطلع الناس
اإلسالم "مصر، وآنذاك كتب الشيخ علي عبدالرازق كتابه املشؤوم 

أنكر فيه أن يكون لإلسالم سلطة ودولة إمنا هو سلطة " وأصول احلكم
روحية فقط، فقامت عليه قيامة العلماء واملفكرين مبصر، وفصل من 

وام بالزندقة  ١٣٤٤/١٩٢٥رم سنة هيئة كبار العلماء يف حم



 

   

٨٨  

- 

واإلحلاد، وحينئذ ألف الشيخ حممد اخلضر حسني كتابه الشهري الذائع 
ونال به حظوة عند " نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم"الصيت 

وجمعٍ من العلماء واألدباء  - كان يطمع باخلالفة- امللك فؤاد الذي 
ه صيته، وقد أهدى واملفكرين واملثقفني، وعظمت به شهرته، وطار ب

  .الكتاب خلزانة امللك فؤاد
يف "ـ ويف مصر اختلف مع طه حسني عندما ألف كتابه 

وكان يف الكتاب احنراف خطري واتباع ألقوال " الشعر اجلاهلي
املستشرق االجنليزي مرجليوث وطعن يف القرآن، فاشتد غضب علماء 

مصر األزهر حني صدر هذا الكتاب، وحاكموا صاحبه إىل حماكم 
اليت كانت حتت التأثري االجنليزي فربأته، وهنا ألف الشيخ حممد اخلضر 

الذي كان باعتراف طه حسني " نقض كتاب يف الشعر اجلاهلي"كتابه 
  .من أهم الردود عليه وأشدها حجة

مجعية الشبان "شارك يف تأسيس  ١٣٤٦/١٩٢٨ويف سنة 
  .ووضع الئحتها مع صديقه حمب الدين اخلطيب" املسلمني

مع بعض املشايخ " مجعية اهلداية اإلسالمية"ـ ويف مصر أنشأ 
منهم شيخ األزهر حممد مصطفى املراغي، وذلك يف سنة 

ملّا رأى التفسخ اخللقي آخذاً يف االنتشار بني كثري من  ١٣٤٦/١٩٢٨
شباب مصر آنذاك، وكان من أهداف اجلمعية حماربة الفساد واإلحلاد، 

تمتني الصالت بني الشعوب اإلسالمية والتعريف باإلسالم، والسعي ل
اهلداية "والسعي إلصالح شأن اللغة العربية وإحياء آداا، وأصدر جملة 

لتكون لسان حال اجلمعية، وأُلقيت احملاضرات يف املساجد " اإلسالمية



 

   

٨٩  

 

والنوادي خاصة اليت تتبع هذه اجلمعية، وقد رأَس اجلمعية الشيخ حممد 
عضاء البارزين مثل الشيخ علي حمفوظ، اخلضر حسني، وفيها بعض األ

والشيخ عبدالوهاب النجار، وفتحت اجلمعية فروعاً يف مصر وسوريا 
  .والعراق

  .وقد توقف صدور الة بعد ذلك أثناء احلرب العاملية الثانية
  :مناصب الشيخ يف مصر

  :ـ التدريس يف األزهر
اختري الشيخ حممد اخلضر حسني للتدريس يف قسم التخصص 

ألزهر، وهذا دال على مدى علمه؛ إذ ال يدرس يف األزهر آنذاك إال با
  .كبار العلماء

  : ـ رئاسة حترير جملة األزهر
ـ اختري الشيخ حممد اخلضر لتويل رئاسة حترير جملة األزهر 

وذلك سنة " نور اإلسالم"اليت صدرت يف بداياا باسم 
ر إىل يومنا مث حتولت إىل جملة األزهر، وما زالت تصد ١٣٤٩/١٩٣١

  .هذا، وبقي الشيخ فيها إىل أن عزل عنها بعد أربع سنوات
سنة " لواء اإلسالم"ـ وتوىل رئاسة حترير جملة 

١٣٦٦/١٩٤٦.  
عند " جممع اللغة العربية امللكي"ويف القاهرة اختري عضواً بـ 

  .١٣٥١/١٩٣٢إنشائه سنة 



 

   

٩٠  

- 

  .١٣٧٠/١٩٥٠ـ واختري عضواً هليئة كبار العلماء سنة 
ختري شيخاً لألزهر بعد ثورة يوليو يف سنة ـ مث ا

ويف عهده أرسل وعاظاً أزهريني إىل السودان، مث  ١٣٧١/١٩٥٢
استقال منه بعد أقل من سنتني، ويف واليته لألزهر داللة على رفعة 
شأنه عند العلماء والساسة، فقد كان األزهر أعظم مؤسسة إسالمية 

ة األستاذ حممد الفاضل بن يف العامل اإلسالمي وقد قال الشيخ العالم
ليحق : "عاشور التونسي عند اختيار الشيخ حممد اخلضر شيخاً لألزهر

هلذه احلقبة من التاريخ اليت تظلُّنا أن تفخر بأا بلغت فيها الصالت 
بني األزهر والزيتونة أوجها؛ فقد احتضن األزهر إماماً من أئمة 

  ".األعالم، كان أحد شيوخ الزيتونة العظام
ة ـا سنـه منذ نـزل إليهـوقد أحسنت مصر وفادت

  .وجتنس جبنسيتها وبقي فيها إىل وفاته، ودفن فيها ١٣٣٩/١٩٢٠
    :عالقته بالسياسة

بعض األفكار يف باب السياسة  -رمحه اهللا تعاىل-كان للشيخ 
وخاض يف شيء منها فقد كان مهتماً باالحتاد اإلسالمي، حريصاً على 

 -رمحه اهللا تعاىل-متأملاً مما نزل م، وكان  تفقد أحوال املسلمني،
حسن الصلة بوطنه تونس، حريصاً على تتبع أحواله، وإعانة أبنائه يف 
كل امليادين، وكان بيته قبلة للتونسيني القادمني إىل القاهرة، وسخر 
مكانته العلمية والدينية من أجل مساعدة املدافعني عن قضية تونس 

الكبري عموماً فعرف م السلطات واهليئات خصوصاً واملغرب العريب 
  .واملسؤولني يف مصر، وأنشأ مجعيتني هلذا الغرض كما ذكرت آنفاً



 

   

٩١  

 

وقد ذكرت من قبل أن الدولة العثمانية ابتعثته إىل أملانيا يف 
  .مهمة سياسية حكمت عليه فرنسا من أجلها باإلعدام

 لكن الشيخ مل يكن حيب احلديث يف ااالت السياسية يف
اليت أصبحت " نور اإلسالم"وال يف جملة " اهلداية اإلسالمية"جملته 

األزهر فيما بعد، حىت أنه قد جرت أحداث مهمة يف تونس واملغرب 
يف ذلك الوقت لكن الشيخ مل يكن يذكرها، ولعل مرد ذلك إىل 
ختوفه من الدخول يف غمار شيء ال يدري ما عواقبه يف مصر، وهذا 

هو أن الشيخ كان  -عندي-والسبب األقوى  السبب غري مقنع يل،
مهتماً باإلصالح التربوي واالجتماعي والديين أكثر بكثري من اهتمامه 
بالسياسة اليت أكد على البعد عنها يف افتتاحية العدد األول من جملة 

يف عددها األول أيضاً، وهي " نور اإلسالم"وجملة " اهلداية اإلسالمية"
فيما بعد، وهذا مما أثار عليه حفيظة الشيخ " راألزه"اليت أصبحت جملة 

حممد رشيد رضا فجرى بينهما ما ال أحب ذكره، عفا اهللا عنهما 
وغفر هلما، وعلى كل حال فال يعين عدم تعرضه للسياسة يف التني 
أنه بعيد يف حياته العملية عنها بل قد كان ا ذا صلة كما بينت آنفاً 

أن يبتعد عنها يف  -ى وجه القطع واليقنيعل-لكنه آثر لسبب ال أدريه 
  .التني، واهللا أعلم

  :صفاته
مؤثراً للهدوء يف النقاش  - رمحه اهللا تعاىل وإيانا-كان الشيخ 

واحلديث، عف اللسان، جريء اجلنان، حمباً لإلصالح، عامالً على 
مجع الكلمة، ومن أبرز صفاته الزهد فقد كان ظاهراً فيه طوال حياته، 



 

   

٩٢  

- 

يكفيين كوب لنب وكسرة خبز وعلى الدنيا بعدها : "يردد كثرياًوكان 
  ".العفاء

صاحب مهة عالية أهلته للوصول  - بال شك وال ريب- وهو 
  .إىل ما وصل إليه، رمحه اهللا وإيانا

  :من مواقفه
ـ عندما كان يف أملانيا حضر عند مدير االستخبارات األملانية 

إىل قرية أملانية، ويف اية وكان معه سكرتريه، وذلك أثناء سفرهم 
  أليس كذلك يقرر ابن خلدون؟: احلديث سأله املدير

  وماذا يقرر؟: فقال له
  .إن العرب ال يصلحون مللك وال حيسنون حكماً لألمم: قال

إمنا خص ذلك بعهد اجلاهلية، وقرر أم يف اإلسالم : فقال له
 ذلك غاية أحسنوا السياسة وقاموا بأعباء امللك خري قيام، وقد بني

  .البيان يف فصل عقده يف مقدمته
وهذا يدل على أن مدير االستخبارات األملاين كان متابعاً 
ألحوال العرب، وأن الشيخ حممد اخلضر كان قارئاً جيداً واعياً حاضر 

  .الذهن
ـ ومن مواقفه اجليدة أن السلطات الفرنسية االستخرابية يف 

ختلطة اليت يكون فيها قضاة تونس دعته ليكون عضواً يف احملكمة امل
مسلمون وأجانب فرفض ألن احملكمة حتكم بغري ما أنزل اهللا، وألن 

  .احملكمة قائمة يف ظل االحتالل وستخدم مصاحله



 

   

٩٣  

 

ـ ومن مواقفه اجلريئة أنه حاضر يف تونس عن احلرية يف 
اإلسالم أثناء وجود االستخراب الفرنسي فيها، وذلك يف نادي قدماء 

  : ية الثانوية، قال فيهامدرسة الصادق
إن األمة اليت بليت بأفراد متوحشة جتوس خالهلا، أو حكومة "

جائرة تسوقها بسوط االستبداد هي األمة اليت نصفها بصفة االستعباد، 
مث بني اآلثار السيئة لالستبداد يف شجاعة " وننفي عنها لقب احلرية

رها إىل الشام وجرأة، وقد تناقل الناس مضمون احملاضرة ووصلت أخبا
  .وغريها

ـ ويف مصر كان له موقف مشرف حني طلب أحد أعضاء 
جملس الثورة مساواة اجلنسني يف املرياث، وملا علم الشيخ بذلك 
أنذرهم إن مل يتراجعوا عن هذا فسيلبس كفنه ويدعو الشعب إىل 
زلزلة احلكومة والقيام عليها العتدائها على حكم من أحكام اهللا، 

و عما نواه من تغيري حكم اهللا تعاىل، فما أحوجنا فكف ذلك العض
  .اليوم ملثله

ـ وقد استقال من األزهر عندما حدثت احلادثة العظمى 
بضم القضاء الشرعي إىل القضاء األهلي الذي اخترعه االستخراب 

بوجوب حدوث  -كما يرى كل مسلم-االجنليزي، وكان يرى 
رعي، وإنا هللا وإنا إليه العكس وهو إلغاء القضاء األهلي وتثبيت الش

  .راجعون
وكان يقول عن وظيفته يف األزهر قوالً البد أن يسمعه شيخ 

  :األزهر اليوم



 

   

٩٤  

- 

إن األزهر أمانة يف عنقي أسلمها حني أسلمها موفورة "
كاملة، وإذا مل يتأت أن حيصل لألزهر مزيد االزدهار على يدي فال 

  .، وهي مقولة جليلة"أقل من أال حيصل له نقص
  :ن شعرهوم

للشيخ شعر جيد كثري ضمن بعضه يف ديوان منشور، مساه 
  :، فمنه يف ذم الكماليني الذين ألغوا اخلالفة"خواطر احلياة"

  طاملا وصلوك –ما خطْب قومٍ 
  

  هجروك -واعتز بامسك عرشهم  
  

  حرسوك أحقاباً وحلّق صيتهم
  

    ـم حرسـوكيف اخلافقني أل  
  

ه بالرجوع إىل الشام وترك ومنه حني نصحه بعض أصحاب
  :مصر
  تقيم يف مصر وحيـداً : يقول

  

  وفقد اُألنس إحدى املـوتتني   
  

  أال تحدو املطيـة حنـو أرض  
  

  تعيد إليك أنـس اُألسـرتني    
  

  وعيشاً ناعماً يـدع البقايـا  
  

  من األعمار بِيضاً كـاللُجني   
  

  أحيلـو يل إيـاب  : فقلت لـه 
  

  وتلك األرض طافحة بغـينِ   
  

البالد سوى اعتساف وما غني  
  

  يدنسها به خـرق اليـدين    
  

والغني هو الغيم، واملقصود به االستخراب الفرنسي الذي 
  .خرب الشام آنذاك



 

   

٩٥  

 

وقال ميدح األمري حممد عبدالكرمي اخلطايب يوم جاءت السفينة 
به من منفاه واستطاع بعض املخلصني ختليصه يف السويس وهو يف 

  :على الباخرة مرحباً به طريقه إىل سجنه بفرنسا، فقال
  قلت للشرق وقد قـام علـى  

  

  قدم يعـرض أربـاب املزايـا     
  

ــة شــهم ينتضــي   أرين طلع
  

  سيفه العضب وال خيشى املنايـا   
  

ــة  ــن أم ــين م ــا إن   أَرِنيه
  

  تركب اهلول وال ترضى الدنايا  
  

  فأراين بطـل الريـف الـذي   
  

  دحر األعداء فارتـدوا خزايـا    
  

  :من األقوال يف مدحه
قال فيه العالمة عبد ايد اللبان رئيس جلنة امتحان شهادة ـ 

  :العاملية باألزهر يوم تقدم إليها لالختبار
  ".هذا حبر ال ساحل له فكيف نقف معه يف حجاج"

  :ـ وقال عنه الشيخ العالمة حممد علي النجار
إن الشيخ اجتمع فيه من الفضائل ما مل جيتمع يف غريه، إال "

قد كان عاملاً ضليعاً بأحوال اتمع ومراميه، ال يشذ عنه يف الندرى؛ ف
مقاصد الناس ومعاقد شؤوم، حفيظاً على العروبة والدين، يرد ما 
يوجه إليهما وما يصدر من األفكار منابذاً هلما، قوي احلجة، حسن 

  ".اجلدال، عف اللسان والقلم
ر بن ـ وقال عنه العالمة الضخم اجلليل األستاذ حممد الطاه

  :عاشور
  ".إنه من أفذاذ علماء اإلسالم، وقد كان قليل النظري يف مصر"



 

   

٩٦  

- 

  :ـ زواجه
تزوج الشيخ أربع مرات، مرة بتونس وقد ترك زوجه عند 
خروجه من تونس لرفض أهلها أن يصحبها معه، وتزوج يف سوريا مث 
طلق، مث تزوج يف مصر امرأة عاشت معه ثالثني سنة مث ماتت، فتزوج 

  .من أهل زوجه املصريةمن امرأة 
  .ومل يرزق الشيخ بأوالد من أي من زوجاته

  :ـ مؤلفاته
  :للشيخ عدة كتب منها

    .ثالثة أجزاء" وسائل اإلصالح"
ويف الكتاب نقد لألوضاع القائمة، وتقومي هلا، وفيه رد على 
بعض الضالل الفكري الذي كان مسة من مسات ذلك العصر، وفيه 

  .العناية م وحثهم على القيام بوظائفهمتركيز على أثر العلماء و
  ".بالغة القرآن"
  ".أديان العرب قبل اإلسالم"
  ".تونس وجامع الزيتونة"
  ".حياة ابن خلدون"
  ".دراسات يف العربية وتارخيها"
أصدره سنة " عاماً حتت االحتالل الفرنساوي ٦٧: تونس"
١٩٤٨.  



 

   

٩٧  

 

  ".أدب الرحالت"
  ".احلرية يف اإلسالم"
  ". يف اإلسالم آداب احلرب"
  .للشاطيب" تعليقات على كتاب املوافقات"

  .إضافة إىل مئات املقاالت واحملاضرات
  :ـ وفاته

يف رجب مضر سنة  -رمحه اهللا تعاىل وغفر لنا وله- تويف 
عن أربع ومثانني سنة، ودفن يف القاهرة يف مقربة  ١٣٧٧/١٩٥٨

مة لزوجه أصدقائه آل تيمور، وأهدى مكتبته العلمية النادرة الضخ
  .األخرية

وقد احتفلت تونس رمسياً بالذكرى اخلمسني لوفاته وأبرزت 
أعماله، وهذا منهم عجيب؛ إذ حيتفلون بالشيخ الذي يناقضون عمله 
وسعيه واجتاهه يف كل نواحي احلياة يف تونس اليوم، وإنا هللا وإنا إليه 

.راجعون 
  
  



 

   

٩٨  



 

   

٩٩  

  
  

 - 
 

١٣٩٤  – ١٣١٥  
١٩٧٤  – ١٨٩٧  

  
  



 

   

١٠٠  

- 

أكثر العلماء يف العصر احلديث كانوا عن السياسة مبعزل، بل 
بعضهم لعن فعل ساس ويسوس واستعاذ منهما وبرئ من تبعاما 
فصار يف معزل عن آمال اجلماهري وآالمهم، لكن الشيخ حممد أمني 

رأس ساسة فلسطني، ومن  -على علمه وفضله-احلسيين كان 
  .يني الكبار املعدودين يف عهدهالسياس

يف  ١٣١٥/١٨٩٧يف القدس سنة  -رمحه اهللا تعاىل- ولد 
أحوال صعبة، واألمة اإلسالمية قد بلغت درجة مؤسفة من الضعف 
واهلوان على اهللا وعلى الناس، وكانت أسرته أسرة علم وفضل تنتسب 

ونقيباً إىل بيت النبوة الطاهر، ووالده طاهر احلسيين كان مفتياً للقدس 
، وتلقى الشيخ حممد القرآن ١٣٢٦/١٩٠٨لألشراف وتويف سنة 

وعلوم الدين والعربية على أبيه وعلى آخرين جاء م والده إىل بيته 
لتعليمه، ودرس يف الكتاب أيضاً، وحفظ القرآن وهو يف العاشرة، مث 

ومل يكن آنذاك -أرسله والده إىل مدارس القدس االبتدائية مث الثانوية 
لتعلم " الفرير"مث أدخله مدرسة  - ام اإلعدادية املتوسطة قائماًنظ

الفرنسية، مث أرسله والده لألزهر فدرس فيه ويف كلية اآلداب يف 
اجلامعة املصرية، ودرس أيضاً يف مدرسة األستاذ حممد رشيد رضا 

  ".دار الدعوة واإلرشاد"
  :دراسته يف الكلية العسكرية يف اسطنبول

فعلق هناك  ١٣٣٢/١٩١٤إجازة سنة  عاد إىل القدس يف
إىل  فذهبلقيام احلرب العاملية األوىل فلم يعد يستطيع العودة، 

اسطنبول ليكمل دراسته لكنه آثر أن يدرس العسكرية ففعل وخترج يف 



 

   

١٠١  

 

الكلية العسكرية ضابطاً ليكون أحد العلماء القالئل جداً اجلامعني بني 
احلديث، وقد تنقل يف عدة الدراسة العسكرية والدينية يف العصر 

مراكز عسكرية يف الدولة العثمانية، مث ترك العسكرية يف اية احلرب 
العاملية األوىل بعد اكتسابه خربة جيدة ساعدته بعد ذلك يف العمل 

  .العسكري والسياسي
  : وكان يقول عن خربته تلك

يل خربيت يف احلرب، وليس الدم الذي  ،إنين ضابط قدمي"
  ".وقي دم العلماء فحسب، وإمنا دم ااهدينجيري يف عر

وجاءت شهرته باحلاج لذهابه إىل احلج مع والدته سنة 
يف وقت عز فيه حج العلماء واملشايخ فاشتهر باحلاج  ١٣٣١/١٩١٣

  .ولصق به اللقب طوال حياته
  :أعماله ومناصبه ووظائفه

كان الشيخ حممد أمني احلسيين ملء السمع والبصر يف  
 وغريها، وله أعمال كثرية جداً، وتوىل الشيخ رمحه اهللا تعاىل فلسطني

عدة مناصب ووظائف، سأسردها هاهنا قبل ذكر تفاصيل عمله حىت 
  .يكون ذلك معيناً للقارئني على فهم تلك التفاصيل

، وهو أول منظمة سياسية "النادي العريب"ـ تأسيس ورئاسة 
الل البالد العربية يف فلسطني، وكان من مبادئه العمل على استق

والعمل على احتادها، وكان احلاج أمني يؤمن بسوريا الكربى 
  .وفلسطني جزء منها



 

   

١٠٢  

- 

ـ عمل مدرساً مبدرسة روضة املعارف الوطنية، وكانت 
املدرسة متوج باحلركة القومية واإلسالمية، ودرس يف املدرسة الرشيدية 

  .يف القدس
ف واحملاكم ـ رأس أول جملس للشؤون اإلسالمية واألوقا

سنة " الس اإلسالمي األعلى لفلسطني"الشرعية وهو 
١٣٤٠/١٩٢٢.  

  .ـ توىل منصب مفيت القدس بعد أخيه احلاج كامل احلسيين
  .حمكمة شرعية يف فلسطني ١٨ـ أعاد تنظيم 

ـ توىل والية األوقاف اإلسالمية يف فلسطني بعد أن انتزعها 
  .من اليهودي االجنليزي بنتويش

  .مدارس إسالمية يف فلسطني ـ أسس عدة
  .يف القدس ١٣٤٢/١٩٢٤ـ أسس الكلية اإلسالمية سنة 

  .ـ توىل رئاسة جلنة ترميم املسجد األقصى وقبة الصخرة
ـ توىل رئاسة املؤمتر اإلسالمي العام الذي ابتدأ سنة 

يف القدس، مث تكرر انعقاده يف مكة وبغداد وكراتشي  ١٣٥٠/١٩٣١
  .وغريها

يف " مر باملعروف والنهي عن املنكراأل"ـ كون مجعية 
  .فلسطني لإلصالح ومقاومة شراء اليهود لألراضي

  .يف فلسطني" اللجنة العربية العليا"ـ تأسيس ورئاسة 



 

   

١٠٣  

 

سنة " جيش اجلهاد املقدس"ـ اإلشراف على إنشاء 
  .بقيادة الشهيد بإذن اهللا تعاىل عبدالقادر احلسيين ١٣٥٤/١٩٣٥

ايل الكيالين يف العراق ضد ـ املشاركة يف ثورة رشيد ع
  .١٣٦٠/١٩٤١االجنليز سنة 

ـ إنشاء مكاتب للحركة العربية والقضية الفلسطينية يف برلني 
  .وروما وغريمها يف أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية

اليت كُونت بقرار من " اهليئة العربية العليا لفلسطني"ـ رئاسة 
  .١٣٦٥/١٩٤٦جامعة الدول العربية سنة 

رئاسة وفد فلسطني يف مؤمتر باندونج بإندونيسيا بصفة ـ 
  .١٣٧٤/١٩٥٥مراقب سنة 

ـ رئاسة املؤمتر الوطين الفلسطيين الذي أعلن حكومة عموم 
  .١٣٦٧/١٩٤٨فلسطني ووضع دستورها وبرنامج احلكومة سنة 

وغري ذلك من األعمال واملناصب والوظائف اليت تدل على 
ئب من أجل قضية فلسطني وغريها من مهة الرجل العالية، وعمله الدا
  .بعض قضايا املسلمني األخرى

  :جهاد احلاج أمني احلسيين من أجل فلسطني
مل يأل احلاج أمني احلسيين جهداً يف سبيل إنقاذ فلسطني، 
وسافر من أجلها إىل سوريا وتركيا وأفغانستان وأملانيا وإيطاليا 

بعض مدارسها، مث ومصر، وبدأ حياته العملية يف فلسطني مدرساً ب
شارك يف األعمال اجلهادية ويف املظاهرات اليت قامت سنة 



 

   

١٠٤  

- 

وقد اضطربت األوضاع بسبب حترش اليهود  ١٣٣٩/١٩٢٠
بالفلسطينيني، وقتل فيها بعض املسلمني واليهود، فام اليهود احلاج 
أمني بأنه كان احملرض ألهايل القدس فحاولوا اغتياله فنجا، وحكم 

السجن واقتادوه إليه، ويف الطريق هجم على اجلنود عليه االجنليز ب
بعض الشباب وخلصوا احلاج من بني أيديهم، فهرب عرب البحر امليت 

ومنها إىل دمشق ليكون جبوار فيصل بن  -يف األردن اليوم-إىل الكَرك 
احلسني الذي كان ملكاً على سورية، فحكم عليه االجنليز غيابياً 

دما حلت اإلدارة املدنية مكان اإلدارة خبمس عشرة سنة سجناً، وعن
  .العسكرية يف فلسطني عفت عنه بضغط الفلسطينيني وعاد إىل القدس

مث عني مفتياً للقدس يف السنة اليت تلت املظاهرات فعمل على 
حتسني أحوال أهايل فلسطني االقتصادية والتعليمية، ورعى األوقاف 

  .اإلسالمية
  . حوت آالف الكتبـ وأسس مكتبة املسجد األقصى اليت

الس "انتخب رئيساً لـ  ١٣٤٠/١٩٢٢ـ ويف سنة 
يف فلسطني، وكان هذا الس قد أسسه املسلمون " اإلسالمي األعلى

ليتولوا بأنفسهم إدارة أوقافهم ومساجدهم، وعاإلجنليز تأسيس هذا  د
ة الربيطانية حلكومة ثالثة يف فلسطني جبوار احلكوم الس إنشاًء

بات اليهودية، وذلك لعظم املؤسسات واجلهات اليت يقوم والعصا
عليها هذا الس؛ فهو مسؤول عن مثاين عشرة حمكمة شرعية، 

 ٥٩٢معاوناً وست دوائر لألوقاف، فيها  ٢٥٠وجهاز مكون من 
ا دار هموظفاً، وعشر مدارس، وكلية إسالمية، وعدة مؤسسات أمه

  .األيتام اإلسالمية الصناعية يف القدس



 

   

١٠٥  

 

عد انتخاب احلسيين رئيساً للمجلس بزغ جنمه، وعده وب
هلم، وبسبب ذلك نازعه احلُساد منصبه، " روحياً"الفلسطينيون رئيساً 

وشكوه إىل احلاكم الربيطاين مراراً، ومجعوا آالف التواقيع ضده 
وهذا يظهر جبالء أن املشكلة الدائمة !! ورفعوها إىل احلاكم الربيطاين

 فيما بينهم، وأن هذا االختالف هو املمكّن هي اختالف املسلمني
  !!لألعداء من رقاب املسلمني لكن قومي ال يتعظون

وملا انتخب الشيخ رئيساً للمجلس سافر على رأس وفد من 
إىل دمشق زمن استيالء الفرنسيني  ١٣٤١/١٩٢٣رجال فلسطني سنة 

على بالد الشام، وأقام بفندق فكتوريا فجاءت فرقة من اجليش 
نسي فطوقت الفندق ومنعت الناس من السالم على احلاج أمني الفر

ض فادرة دمشق فوراً فرغومن معه، وطلب قائد القوة من احلاج م
إن دمشق بلدي ويل حق اإلقامة فيها، أما أنتم : وقال للقائد الفرنسي

فغرباء عنها، دخالء عليها، وليس من حقكم منعي من اإلقامة يف 
من صنيع فرنسا،  ظاهرة شعبية كبرية استياًءيف دمشق م توطين، وقام

ووقعت بعض الصدامات العنيفة بسبب ذلك، ففرق الفرنسيون 
املظاهرة، مث محلوا املفيت بالقوة ونقلوه يف دبابة فرنسية إىل احلدود 

  .العراقية
ـ وأسس كلية إسالمية يف ساحة املسجد األقصى املبارك 

ية يف املساجد والقضاء وغري لتهيئة الطالب للعمل يف املراكز الدين
  .ذلك

أسس فرقاً كشفية كانت  ١٣٤٣/١٩٢٥ـ ويف سنة 
عسكرية يف تدريبها وتشكيلها لكنها كشفية يف مالبسها وزيها، وهذا 

  .من أجل اإلعداد للجهاد



 

   

١٠٦  

- 

زار املشؤوم بلفور صاحب الوعد  ١٣٤٣/١٩٢٥ويف سنة 
س فأضربت الظامل فلسطني من أجل افتتاح اجلامعة العربية يف القد

فأمر  ،وصدرت الصحف جمللة بالسواد ،البالد إضراباً شامالً عاماً
بأن تغلق يف وجهه  - من خالل الس اإلسالمي األعلى- احلاج أمني 

من زيارا أو الدخول إىل  ومنعهمجيع األماكن اإلسالمية املقدسة 
صموئيل من احلاج أن يزور  تربساحاا، فطلب املندوب السامي هر

ور األقصى الشريف فلم يرض احلاج أمني، وأقفل أبواب املسجد بلف
وطلب من احلراس عدم فتحها لبلفور ومرافقيه، فلما جاؤوا وجدوا 

ادوا، وهذا صنيع جليل من احلاج دال على عزة؛ عاألبواب مغلقة ف
  !!فإن بلفور وصف بأنه أشد صهيونية من هرتزل

اق أسس بعد أحداث حائط الرب ١٣٤٧/١٩٢٩ـ ويف سنة 
لتقوم يف وجه اليهود الذين أسسوا " محاية الرباق الشريف"مجعية 
، ونقل مكان سكنه من خارج القدس إىل "أنصار حائط املبكى"مجعية 

  .بيت يشرف على احلائط مباشرة لرياقب الوضع هنالك
العسكرية اليت تقف " الكف األخضر"وأسس أيضاً منظمة ـ 

  .وتقتل العمالء اخلونةيف وجه اليهود وحتمي املقدسات، 
دعا احلاج أمني احلسيين زعماء  ١٣٥٠/١٩٣١ويف سنة 

العرب واملسلمني إىل عقد مؤمتر عام يف القدس للدفاع عن قضية 
فلسطني، فلُبيت دعوته وحضر زعماء وقادة وعلماء من الدول العربية 
ومن أفغانستان وإيران واهلند واملاليو ونيجرييا وغريها، وانتخب 

أمني رئيساً لذلك املؤمتر، وذا يكون احلاج حممد أمني احلسيين احلاج 



 

   

١٠٧  

 

قد نقل القضية الفلسطينية من احمللية إىل العاملية، ووجه املؤمتر بعقبات 
عديدة من حساد الداخل وجهال اخلارج لكن احلاج احلسيين متكن 
من تذليل تلك العقبات، وعقد املؤمتر سبع عشرة جلسة يف عشرة أيام 

خض عن قرارات مهمة لكن ريا السياسة العاملية واإلسالمية غري ومت
  .املواتية عطلت تلك القرارات

اليت انتسب إليها أكثر من " اجلوال املسلم"وأسس منظمة ـ 
ألفني من الشباب، وكان منهم عدة للشيخ بعد ذلك يف بعض 

  .احلوادث
منظمة  ١٣٥٤/١٩٣٥وقد ذكرت من قبل أنه أسس سنة 

عبدالقادر احلسيين قائداً  -إن شاء اهللا-قدس واختار الشهيد اجلهاد امل
هلا، وكانت حتت إشراف احلاج ورئاسته سراً، وكان هلذه املنظمة يد 

  .١٣٦٧/١٩٤٨طوىل يف اجلهاد يف فلسطني إىل أن سقطت سنة 
حصل اإلضراب العظيم يف فلسطني،  ١٣٥٥/١٩٣٦ويف عام 

اللجنة "طني وقرروا تأسيس فاجتمع ممثلو األحزاب السياسية يف فلس
لفلسطني برئاسة احلاج أمني احلسيين، فاجتمع له بذلك " العربية العليا

القيادة الدينية والسياسية برئاسة هذه اللجنة ورئاسة الس اإلسالمي 
األعلى، وهذا مل يتيسر لعامل يف العصر احلديث، فيما أعلم، إال لقلة 

نيجرييا والسنوسي يف ليبيا قليلة جداً منهم عثمان بن فودي يف 
  .وعبدالكرمي اخلطايب يف الريف املغريب

  .وصار احلاج أمني بذلك رئيساً للفلسطينيني بال منازع



 

   

١٠٨  

- 

وألّف احلاج أمني عدة جلان سرية لشراء السالح من فلسطني 
وخارجها، وأقام مراكز للتدريب على السالح وحرب العصابات 

  .اجليش العثماين السابقعلى يد الضباط العرب املتقاعدين من 
وأصدر فتوى بعدم دفن من يبيع أرضه لليهود يف مقابر 

  .املسلمني، وأنه خارج عن اإلسالم
ورفضت اللجنة العربية العليا برئاسة احلاج أمني الوعد بقرار 

فرأى اإلجنليز يف احلاج أكرب عقبة  ١٩٣٧التقسيم الصادر سنة 
  .أمامهم

هرت نيته يف جهاد اليهود وملا عظُم نشاط احلاج أمني وظ
واإلجنليز ضيق عليه االجنليز، خاصة بعد اغتيال حاكم لواء اجلليل 

اإلجنليز اعتقاله ففر  ، فأراد١٣٥٦/١٩٣٧آندروز بيد ااهدين سنة 
االجنليزية يف عددها الصادر " التاميز"ويف ذلك قالت جريدة إىل لبنان، 

  :١٦/٧/١٩٣٧يف 
دة أمام حل القضية الفلسطينية إن املفيت هو العقبة الوحي"

والتفاهم مع اليهود، فيجب على حكومة بريطانيا أال تترك الساحة 
خالية لنشاطه، بل عليها أن تقيله من مناصبه وأن تبطش به وبالفريق 

  ."املتصلب العنيد من املتطرفني
قبل تضييق السلطات الربيطانية اخلناق عليه -وكان الشيخ 

د اجلهاد، وقد كتب يف مذكراته شارحاً هلذا يري -وفراره إىل لبنان
  : األمر فقال



 

   

١٠٩  

 

وقد كنت أبديت رغبيت لصفوة من قادة ااهدين يف "
إىل إحدى املناطق اجلبلية املنيعة يف  ١٩٣٧اخلروج من القدس عام 

فلسطني للمشاركة الفعلية يف اجلهاد؛ إذ كنت قد مارست اجلندية 
طول مدة احلرب العاملية  كنت ضابطاً يف اجليش العثماين دماعن

عارضوا  - بعد دراسة عميقة للموضوع-األوىل، ولكن أولئك القادة 
إن وجودي يف أي منطقة من مناطق الثورة : هذه الرغبة بقوة قائلني

جيعلها هدفاً مركزاً لألعمال العسكرية الربيطانية، ومهامجتها 
  ".بالطائرات واملدافع واملصفحات حىت يقضوا عليها

نان ضيق عليه الفرنسيون وحددوا إقامته يف بلدة سكاا ويف لب
لك قُبيل احلرب نصارى وهي جونية ليحدوا من نشاطه، وكان ذ

  .العاملية الثانية، وحاولوا اغتياله، وسجنوا عدداً من ااهدين
وبعد أن مكث سنتني يف لبنان فر إىل العراق فأسس فيه 

سرياً انضم إليه رشيد عايل  برئاسته وكان حزباً" حزب األمة العربية"
ضد اإلنكليز  ١٣٦٠/١٩٤١الكيالين صاحب الثورة املشهورة سنة 

وقد ساعده املفيت يف ثورته هذه  يف العراق، وغريه من العسكريني
  .وأمده بالرجال

وطلب املفيت من السلطات العراقية تدريب الفلسطينيني 
صلح بني فريق نوري املوجودين يف العراق تدريباً عسكرياً فوافقته، وأ

السعيد وفريق رشيد عايل الكيالين فقد كان األول يرى التعاون مع 
اإلجنليز بينما كان رشيد ثائراً ضدهم، واستطاع أن حيسن العالقات 



 

   

١١٠  

- 

بني السعودية والعراق، وكل ذلك أثار عليه حقد اإلجنليز وغضبهم، 
  .فحاولوا اعتقاله فهرب إىل إيران

انيا طهران استطاع اهلرب إىل فلما احتلت روسيا وبريط
بلغاريا، وقد وصلها من طهران يف اثنني إيطاليا عرب تركيا، ومنها إىل 

وعشرين يوماً يف رحلة برية عسرية، فلما وصل إىل بلغاريا اشتد حزنه 
ألنه شعر باألمان من االجنليز يف تلك الديار بينما كان مطارداً يف بالد 

  ن هي دار اإلسالم؟أي: اإلسالم، وكان يردد يف سره
أملانيا فحلّ ضيفاً على احلكومة األملانية، وحاول مث سافر إىل 

استمالة األملان والطليان إىل مطالب الدول العربية واالعتراف 
باستقالل الواقع منها حتت االحتالل الربيطاين، وحاول مع األملان أن 

ن يعملوا على القضاء على الوجود اليهودي يف فلسطني، وحصل م
أملانيا وإيطاليا على تعهد رمسي بذلك لكن كانت تلك مناورات 
سياسية من قبل أملانيا مل تعط مقابلها شيئاً حقيقياً للحاج أمني ومن 
وراءه، والدليل على ذلك أا رفضت طلباً منه بإيقاف هجرة اليهود 

  .األملان إىل فلسطني
- ١٠/١١/١٣٦٠قابل احلاج أمني هتلر يف سنة 

، وطلب منه املساعدة يف القضاء على الصهاينة، ٢٨/١١/١٩٤١
فأخربه هتلر أن هدفه هو القضاء على الشيوعيني واليهود، وأن هذا 
سيوئد املشروع الصهيوين، وطلب منه االعتراف باستقالل البالد 
العربية لكن هتلر مل يفعل حبجة أن الوقت ليس مناسباً ملثل هذا 

  .اإلعالن



 

   

١١١  

 

ور فهمي الشناوي يف جريدة اللواء والعجيب ما حكاه الدكت
أن يقوم "أن املفيت عرض على هتلر  ١٢/٩/١٩٨٤األردنية بتاريخ 

بتجنيد جيش من متطوعي العرب يف الشمال اإلفريقي يشعلون ثورة 
ال، : وطنية متنع هبوط اخللفاء فكان رد هتلر عجيباً ومثرياً حيث قال

مربيالية األمريكية إنين ال أخشى الشيوعية الدولية، وال أخشى اال
الربيطانية الصهيونية ولكنين أخشى أكثر من كل هذا اإلسالم 

  .!!"السياسي الدويل
  .وهذا يبني جبالء أن الكفر ملة واحدة

ا نشاط وكان هل" مكتب املفيت"وأنشأ يف أملانيا إدارة مسيت 
جيد ضد اليهود واإلجنليز، وأنشأ إذاعة، وصار جيند مسلمي أوروبا 

يا يف وحدات حربية مسلحة، وكون نواة جيش عريب، وجنوب روس
وأسس لذلك مدرستني حربيتني يف برلني، وأقام دورة يف هولندا 

  .دخلت احلرب يف فلسطني بعد ذلك" املغاوير"لتدريب ستني من 
وملا هزمت أملانيا يف احلرب قبض عليه الفرنسيون وحددوا 

ضافته رغم أنف إقامته يف فرنسا لكنه هرب إىل القاهرة اليت است
اإلجنليز الذين اعترضوا على قرار احلكومة املصرية، وكان قرار 

وعلى رأسهم -االستضافة ناشئاً من ضغط من اإلخوان املسلمني 
  .وغريهم من القوى اإلسالمية والوطنية -اإلمام البنا

" اهليئة العربية العليا لفلسطني"ويف مصر ألف احلاج أمني 
لوطنية الفلسطينية، وألف جلنة من قادة برئاسته، ونظم احلركة ا

ااهدين الفلسطينيني وغريهم إلنقاذ فلسطني من قرار التقسيم الذي 
كان صدوره متوقعاً آنذاك، وأعاد تنظيم جيش اجلهاد املقدس وأسند 



 

   

١١٢  

- 

عبدالقادر احلسيين، وأنشأ منظمة  - بإذن اهللا- قيادته إىل الشهيد 
والة والكشافة والفتوة وأسند الشباب الفلسطيين اليت ضمت فرق اجل

قيادا للصاغ حممود لبيب أحد اإلخوان املسلمني املصريني ااهدين، 
وكان املفيت يهرب األسلحة إىل  وكلفه بتدريب الشباب على القتال،

  .داخل فلسطني، ويوجه ااهدين وميدهم باملال والسالح
ن وساعده اإلخوان يف مصر بالسالح واملال والرجال، وكا

، فصلته ١٣٥٤/١٩٣٥األستاذ البنا قد أرسل وفداً إىل فلسطني سنة 
  .باملفيت قدمية -إذن-

بعد اهلزمية ضيق عليه يف مصر حتت  ١٣٦٧/١٩٤٨ويف سنة 
ضغط اإلنكليز لكنه متكن من اخلروج منها، وعقد احلاج أمني احلسيين 

وطين الس ال"مؤمتراً فلسطينياً كبرياً سمي  ١/١٢/١٩٤٨يف غزة يف 
انتخب احلاج فيه رئيساً له، وأعلن هذا املؤمتر استقالل " الفلسطيين

فلسطني ووضع دستوراً هلا، وشكل هلا وزارة دعيت حبكومة عموم 
فلسطني برئاسة أمحد عبدالباقي لكن املؤامرات على هذه احلكومة 

ومل يكن املفيت يريد االنتقال إىل مصر  أرغمتها على االنتقال إىل مصر،
نقله بأحلّت عليه كثرياً لكنه كان يرفض فقام اللواء حسني سري  اليت

قسراً يف قافلة عسكرية، فلما وصل إىل القاهرة وضع حتت رقابة 
  .شديدة ومنع من العودة إىل فلسطني

من العمل والنشاط وأغلقت يف " اهليئة العربية العليا"وحرمت 
من يدها إىل  وجهها الصحف واإلذاعات، ونقلت القضية الفلسطينية

  .يد اجلامعة العربية



 

   

١١٣  

 

وملا قامت ثورة يوليو استبشر ا املفيت حيث إن بعض 
ضباطها ساعدوه يف أيام نكبة فلسطني يف ريب األسلحة، لكن 
هيهات للناصريني أن يستقيم أمرهم مع رجل إسالمي جماهد كاحلاج 

من  فضيقوا عليه، ومنعوه من االتصاالت، وراقبوا كل أمني احلسيين،
يزوره، وأمخدت قضية فلسطني وحولتها إىل قضية الجئني إعالمية، 

اهليئة "إثر مؤامرات على  ١٣٧٨/١٩٥٩فاضطر ملغادرة مصر سنة 
ورجاهلا وتشويه إعالمي ألعماهلم، وذلك عقب اإلعالن " العربية العليا

عن قبول اجلمهورية العربية املتحدة برئاسة عبدالناصر ملشروع أمني 
األمم املتحدة هامر شولد القاضي بتعويض الدول العربية اليت عام هيئة 

فيها فلسطينيون وتصفية القضية الفلسطينية مبا يسمى باحلل السلمي، 
ففر احلاج من القاهرة إىل بريوت حيث ساهم يف إفشال املشروع 
هنالك، فكان البد من إنشاء قيادة بديلة للشعب الفلسطيين تكون 

فاختارت ، وتكون قابلة لالحتواء والتدجني، اخاضعة ملصر وتوجها
، وحنّت ١٩٦٤-١٣٨٣/١٩٦٣الناصرية قيادة علمانية لفلسطني سنة 

عمداً احلاج حممد أمني احلسيين الذي ال يستقيم تصوره اإلسالمي مع 
ترهات الناصريني آنذاك وتالعبهم مبصري القضية الفلسطينية، وأُنشئت 

 حادت عن مسارها وسامهت بقوة يف اليت منظمة التحرير الفلسطينية
كل النكبات اليت نزلت بفلسطني بعد ذلك بسبب بعدها عن منهج 

  .اهللا تعاىل وارمتائها يف أحضان الشرق مث الغرب وتضييعها اجلهاد
ويف لبنان كان ينبه املسؤولني العرب إىل اخلطر الصهيوين، 

العربية واملطامع اليهودية ليس يف فلسطني وحدها بل يف البالد 
  .ااورة



 

   

١١٤  

- 

ويف بريوت أصيب بأزمة قلبية ملا مسع بنكبة سنة 
؛ إذ عز عليه أن تساق اجلنود إىل هزمية مذلة بدون ١٣٨٧/١٩٦٧

ختطيط وال تنسيق، وقد كتب اهللا له السالمة من هذا املرض فبقي 
  .١٣٩٣/١٩٧٣على جهاده ومحاسه حىت رأى انتصار رمضان سنة 

  .الشهرية" فلسطني"وأصدر يف بريوت جملة 
 قليلة زار الرياض فتحدث عن قضية وقبل وفاته بأشهر

فلسطني ثالث ساعات، وكان يبكي أثناء حديثه ويوصي احلاضرين 
أال يصاحل العرب اليهود مهما طالت مدة االحتالل، وليس هناك حل 

  .إال باجلهاد
   :وقبل وفاته بقليل قال

حيمل السالح أمسع فلسطينياً أن كنت أمتىن لو مت قبل "
  ".ويسري يف درب اجلهاد مث ينخدع بفكرة احللول السلمية

وظل يف بريوت إىل وفاته، فلما مات قالت عنه بعض 
  ".مات عدو الصهيونية واإلمرباطورية الربيطانية: "الصحف الربيطانية

  :إضافة إىل ما سبق ـ من مواقف احلاج حممد أمني احلسيين
يس احلركة الصهيونية من مواقفه وهو طفل أن هرتزل رئ

قرب قرية فالونيا، وهي " مستوطنة"العاملية أراد أن يؤسس مغتصبة 
اليت كان يتعلم ا احلاج أمني يف طفولته، وغرس هرتزل شجرة هلذه 
املغتصبة فذهب احلاج وأصدقاؤه فقطعوا هذه الشجرة، وهذا منه يف 

  .طفولته دال على استعداد فطري للمقاومة واجلهاد



 

   

١١٥  

 

متطوع من القدس واخلليل  ٣٠٠٠مواقفه أنه مجع ـ ومن 
وسافر معهم إىل األردن لالنضمام إىل جيش فيصل بن احلسني الذي 
كان يف العقبة يتأهب للدخول إىل دمشق وإعالن احلكومة العربية فيها 
بعد زوال احلكم العثماين عنها يف ايات احلرب العاملية األوىل سنة 

  .رب مع فيصل بن احلسني، وكان احلاج أمني حيا١٩١٨
قامت مظاهرات يف سوريا ضد  ١٣٤٣/١٩٢٥ـ ويف سنة  

 -على عادام يف اهلَوج والشدة-الفرنسيني فقابلوا هذا بالعنف 
وضربوا دمشق باملدفعية، ورموا عليها القنابل بالطائرات، فأرسل 
 احلاج مئات الربقيات إىل زعماء العامل اإلسالمي مبنياً صنيع الفرنسيني

اللجنة املركزية الفلسطينية إلغاثة السوريني "ومشتداً عليهم، وأسس 
، وأوصل املساعدات من أحناء العامل إىل الثوار السوريني، "املتضررين

رأيت وسط الثوار مسلمني مقاتلني من "وقال األستاذ نويهض يف هذا 
السنغال انضموا إىل إخوام بتشجيع من املفيت احلاج أمني احلسيين 

  ".١٩٢٦دما كان يف مكة للمشاركة يف املؤمتر اإلسالمي سنة عن
ـ ومن مواقفه املضيئة أنه أثناء وجوده يف أملانيا مسع باملآسي 
اليت حلّت بالبوسنويني عندما تآمر عليهم الصرب والكروات فاتفق 
مع األملان على جتنيد الشباب البوسنويني وتسليحهم للدفاع عن 

ان على إنشاء معهد لألئمة لريعى املتخرجون أنفسهم، واتفق مع األمل
منه شؤون العسكريني البوسنيني الذين بلغ عددهم مائة ألف مقاتل، 
وكذلك أنشأ معهداً آخر يف درسدن بأملانيا لتخريج األئمة 
األذربيجانيني وغريهم من القوقاز، وبذلك استطاع بفضل اهللا عليه أن 

أوروبا من اازر املتوقعة يف  حيمي الوجود اإلسالمي يف البلقان وشرق
  .احلرب العاملية الثانية



 

   

١١٦  

- 

وهذه املواقف الثالثة السابقة توضح جبالء أن احلاج أمني 
احلسيين مل يكن لفلسطني فقط بل كان أينما حلّ مدافعاً عن قضايا 
املسلمني، عامالً على إنقاذهم من أعدائهم، وهكذا ينبغي للزعيم 

تماً بقضيته الكربى وال ينسى القضايا السياسي املسلم أن يكون مه
  .اإلسالمية األخرى

ـ ومن مواقفه املهمة أنه اشترى األراضي اليت كانت مهددة 
بالتسرب إىل يد اليهود، اشتراها بوساطة الس اإلسالمي األعلى 
الذي كان يرأسه، وأرسل الوعاظ إىل الناس ليبينوا هلم حرمة بيع 

ليهود وتكفري من يصنع ذلك، وعدم األراضي لليهود أو لسماسرة ا
دفنه يف مدافن املسلمني، وحث الفالحني على التمسك بأراضيهم، 
وهذا املوقف ساهم بقوة يف منع كثري من الفلسطينيني من بيع 

  .أراضيهم لليهود أو لسماسرة اليهود
  :نقد ملسرية احلاج أمني

ه مل منها أن ةهناك بعض االنتقادات ملسرية احلاج أمني السياسي
يعن جبوانب التربية اإلسالمية ألتباعه كما ينبغي، وأنه مل يهتم بتنظيم 
أتباعه تنظيماً قوياً قائماً على أسس إسالمية صرفة، وأنه كان يويل 
النصارى اهتماماً أكرب مما ينبغي هلم فقد كانت نسبتهم يف احلزب 

  .%١١بينما نسبتهم يف فلسطني ال تتجاوز % ٣١العريب الذي أسسه 
ومن االنتقادات أيضاً أن اإلسالم مل يكن الركيزة الوحيدة 

  .للطرح والتصور عند احلاج أمني



 

   

١١٧  

 

وغري ذلك من االنتقادات اليت أوردها األستاذ حممد الناصر يف 
نقالً عن األستاذ حمسن صاحل " علماء الشام يف القرن العشرين"كتابه 

ذلك بنقله عن  وبيان احلوت، مث دفع عنه األستاذ حممد الناصر بعض
أحد معاصري احلاج أمني أنه كان يعتمد على الشيخ حسن البنا 
ومجاعته ليسدوا ثغرة القضايا التربوية، وأنه تعاون مع البنا ومع 

  .قيادات إسالمية كثرية يف العامل اإلسالمي
ودفع عنه األستاذ حمسن صاحل بعض االنتقادات األخرى 

عب مبختلف فئاته فهذا أداه إىل بتقريره أن احلاج أمني كان زعيم الش
أن يطرح فكره مبرونة تستوعب االجتاهات اإلسالمية والقومية 

  .والعلمانية، كما أن انشغاله منعه من التنظيم القوي ألتباعه
أن احلاج أمني كان مسلماً صحيح  -أعلمتعاىل - وأرى واهللا 

ملاً مبا ينبغي اإلسالم، جماهداً، غيوراً على اإلسالم واملسلمني، واعياً، عا
أن يقوم به، فاقهاً لواقعه، لكنه أراد أن يستفيد من كل شخص مهما 
كان اجتاهه، وال يعين هذا أنه تنازل عن مبادئه لكنه ينبئ أن الشيخ مل 

ملا التفت إليه غريه من إنشاء تنظيم إسالمي  -كما ينبغي-يلتفت 
أقصوه صلب متني يقي اهللا به فلسطني من عوادي اجلاهلني الذين 

  .بسهولة وأمسكوا بالقضية مفرطني، ضائعني ومضيعني
    : وفاته

، ١٣٩٤/١٩٧٤تويف احلاج أمني احلسيين يف بريوت سنة  
وقد بقي على محاسه إىل وفاته رمحه اهللا تعاىل فقد قال األستاذ 

  :الفاضل عبداهللا العقيل



 

   

١١٨  

- 

زرته يف أواخر أيامه يف بريوت مع بعض اإلخوة الكويتيني "
 واملصريني فوجدت هذا الشيخ املهيب والكهل الوقور والسوريني

يتوقد محاساً يفوق محاس الشباب، ويعرض األمور وحيلل األحداث 
بعني الناقد البصري والسياسي احملنك، اخلبري ارب، وكانت وصيته أال 

  ".نقطع األمل، وأن نبقى على العهد يف مواصلة اجلهاد
نه بالدخول إىل بيت وملا مات رفض اليهود السماح جلثما

  .املقدس ليدفن هناك حسب وصيته
  :من األقوال املثنية عليه

  :ـ قال الشيخ أبو احلسن الندوي رمحه اهللا تعاىل
رمحك اهللا يا جماهد فلسطني، إن حادثة وفاة مساحة املفيت "

األكرب حادثة عمت العامل اإلسالمي كله وهزته، وقد فقد العامل 
عيم وأكرب جماهد وأعظم بطل من أبطال اإلسالمي يف شخصه أقدم ز

  .قضية املسجد األقصى والقدس الشريف
للعقيدة والفكرة لقد ختم بوفاته كتاب يف اجلهاد واإلخالص 

لغاية، وانتهى به عهد ميتد على أكثر من ستني سنة او والوفاء للمبدأ 
مل يهدأ له فيه بال ومل يقر له قرار، ومل يضع فيه السالح، ومل 

  ".فيه من ميدان الكفاح ينسحب
وملا قامت احلرب األهلية يف لبنان بعد وفاة احلاج أمني 
بشهور هجم جمموعة من العمالء على دار املفيت واقتحموا مكتب 

القريب من الدار، ودمروا كل شيء مث أحرقوا " اهليئة العربية العليا"



 

   

١١٩  

 

ومل يكن يف الدار سوى بعض النساء، وكان يف !! الدار واملكتب
ملكتب بعض املوظفني، وقد هرب كل أولئك بعد أن شهدوا احتراق ا

املكتب والدار واحتراق مئات الكتب النادرة والوثائق واملراسالت اليت 
  .كانت فيهما، وإنا هللا وإنا إليه راجعون

  :ويف النهاية أقول
يكفي احلاج حممد أمني احلسيين شرفاً وفخراً أنه ظل على 

 حني وفاته، وأسلم الروح غري مبدل وال الوالء إلسالمه وأمته إىل
مغري، وسط ركام هائل من األهواء والضالل العقدي والفكري 
والتنازالت اليت ال حصر هلا، وأرجو أن يكتب اهللا له أجر جهاده 

  .ويلحقه بالصاحلني يف عليني
  :ـ وهناك ملحظ مهم أختم به، أال وهو

أبطال قد كان احلاج حممد أمني احلسيين ومن معه من 
فلسطني بدون سند حقيقي من احلكومات العربية واإلسالمية، وكانوا 
يصارعون تياراً أقوى منهم بكثري، تيار الصهيونية العاملية مدعوماً 
بالصليبية الربيطانية وغريها، ومع ذلك فقد عمل ااهدون األبطال 

سالمي كثرياً من األعمال املشرفة، ولوال اخليانات العربية والتخاذل اإل
لكان هلم شأن آخر، وإمنا أقول ذلك حىت تعلم محاس ومن معها اليوم 
من أبطال ااهدين يف فلسطني أن التاريخ يعيد نفسه، وأنه ليس هلم 

فليحكموا  -تعاىل- سند حقيقي وال ركن شديد يأوون إليه سوى اهللا 
 أمرهم، وليتوكلوا على اهللا رم، وليقطعوا األمل من كل ما سوى اهللا



 

   

١٢٠  

- 

تعاىل، وهو سبحانه ناصرهم إن شاء وممكنهم يف األرض، وهللا العزة 
  .)١(ولرسوله وللمؤمنني، واهللا أكرب

                                                
اختلفت األقوال يف عالقة احلسيين بالقسام، فمن قائل إن الذي بينهما كان ) ١(

االختالف يف  ابينهما كان عامراً وصاحلاً إمنا أظهرفاسداً وسيئاً، ومن قائل إن الذي 
العلن للتورية والتعمية وتنسيق املواقف، وقد أورد كل فريق حججه لكين مل أر من 
درس األمر دراسة وافية وخرج برأي تسنده األدلة والوثائق، فاهللا أعلم، فقد كان 

  .عاىل رمحة واسعةاحلسيين مشساً يف مساء فلسطني والقسام قمرها، رمحهما اهللا ت





 

   

١٢٢  

  
  

 -  
 

 ١٤١٨  – ١٣٣٩  
١٩٩٧  – ١٩٢١  



 

   

١٢٣  

 

زمن الطغيان الناصري، واالستكبار العايت، واجلربوت الشديد 
ا الوقوف أمام الطاغية وقول كان هناك علماء قالئل جداً استطاعو

كلمة احلق، ومن هؤالء ورمبا على رأسهم الشيخ العامل العامل حممود 
  .عبدالوهاب فايد، رمحه اهللا تعاىل

وهي تتبع حمافظة " دمينكة"يف قرية  ١٣٣٩/١٩٢١ولد سنة 
كفر الشيخ، وأسرته معروفة بالعلم والدين؛ فوالده معروف بالعلم 

وك كان عاملاً شرعياً، وأخوه األكرب والصالح، وجده الشيخ مرب
مأذون القرية ومعروف بتدينه وورعه، وأخوه الذي يلي األكرب هو 

عبدالوهاب، وهو مدرس يف كلية أصول الدين باجلامع األزهر، .د
وابن عمه الشيخ حممد عبدالغين كان واعظاً باألزهر ومعروفاً 

اجلملة، وتعلق بالصالح، وغري هؤالء مما يدل على صالح األسرة يف 
  .عدد من أفرادها بالعلم الشرعي

حفظه والده القرآن العظيم، مث أحلقه مبعهد دسوق الديين 
االبتدائي التابع لألزهر، وحدثت له حادثة فيه ففصل مث أعيد، وبعد 
فراغه من الدراسة يف املعهد قصد معهد طنطا الثانوي للدراسة فيه، 

ذكرها، إن شاء اهللا  وفصل وسجن بسبب حادثة عرضت له سيأيت
  .تعاىل

  :ومن لطائف ما جرى عليه أنه قال
صليت بالناس إماماً يف مسجد كبري باألرياف صالة املغرب "

ومل أجهر بقراءة البسملة يف الفاحتة، وبعد الصالة نادى أحدهم بالناس 



 

   

١٢٤  

- 

إن صالتكم باطلة، وأمر بإعادا، فأقيمت الصالة وصلى الشيخ 
أحب أن أعلم : الصالة ذهب إليه وقال خلف هذا املنادي، وبعد

ألنك مل تبسمل أول : اخلطأ الذي استوجب بطالن الصالة فقال
  !!الفاحتة 

  :ـ من مواقفه املشرفة
طالب مبحاكمة  ١٣٨٧/١٩٦٧عقب اهلزمية املذلة سنة 

الرئيس املصري عبدالناصر، فعزله من مناصبه بقرار مجهوري، وحاول 
ئيس فأجام بشرط أن حيضروا منه بعض العلماء التدخل لدى الر

التماساً بذلك، فذهب إليه الشيخ عبداحلليم حممود ليعرض عليه هذا 
  :األمر فرفض الشيخ بإباء، وقال

أنا طالبت مبحاكمته ومل أطالب بإدانته، ويف احملكمة "
عندما أُخربت بقرار الفصل باهلاتف صليت : تنكشف احلقائق، مث قال

للهم فارزقين وأنا من اليوم عبد خالص لك، ا: ركعتني هللا، مث قلت
وقد استجاب اهللا يل وأراحين من الذهاب واإلياب، وأنا لدي مكتبة 
عامرة بالكتب ورثتها عن آبائي وأجدادي واشتريت املزيد فأنا 
أعكف على املطالعة والتأليف، ويأتيين من الرزق أضعاف ما كنت 

إنين أقول وقد وسع اهللا  أتقاضاه من الوظيفة، وأمحد اهللا على نعمه،
لقد أرادوا أن يذلوين فأعززتين، ال أذل وأنا عبدك؛ : علي، ياهللا

عبدالعزيز، وأرادوا أن يضعفوين فقويتين، ال أضعف وأنا عبدك؛ عبد 
  ".القوي، وأرادوا أن يفقروين فأغنيتين، ال أفتقر وأنا عبدك؛ عبدالغين

  .وهذا موقف جليل منه يف زمن الطغيان



 

   

١٢٥  

 

املواقف املضيئة ما حدث حني أساء شيخ األزهر ـ ومن 
عبدالرمحن تاج إىل منصبه وإىل األزهر مبماألته للثوريني الناصريني 
وتقصريه يف شأن األزهر واألزهريني بل اإلسالم واملسلمني، فهاجم 

بسم اهللا واهللا : "شيخ األزهر على سكوته وكتب مقاالً شهرياً مساه
ووجد املقال قبوالً كبرياً ورضى لدى ، "أكرب فليستقل شيخ األزهر

مجهرة األزهريني، فنقل الشيخ حممود نقالً تأديباً من معهد منوف إىل 
معهد قنا، مث أوقف راتبه وأحيل إىل جملس تأدييب، ويف ذلك الس 

  .جناه اهللا تعاىل ونصره على من عاداه، وعاد إىل معهده
  :استشارهوقد شجعه والده يف ذلك املوقف بقوله له ملا 

أنا ال يعنيين أن تنقل إىل قنا أو تبقى هنا إمنا يعنيين فقط أن "
  ".تلزم جانب احلق يف كل ما تقول

ـ ومن مواقفه ما حدث له أثناء الدراسة يف معهد طنطا 
الثانوي، فقد اعترض الطالب على كتاب يدرس يف كلية اآلداب فيه 

ضربوا عن احلضور مساس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فثاروا وأ
إىل املعهد فبادر شيخ املعهد بفصل نفر منهم، فقام الشيخ حممود فايد 

  !!بإلقاء قصيدة يعترض فيها على الفصل، فعوقب بالفصل والسجن 
ـ ومن املواقف أنه كان قد خترج يف كلية أصول الدين يف 

، وكان األول على الطالب، فدعي ١٣٧٦/١٩٤٦األزهر سنة 
إىل حفلة حيضرها امللك فاروق ويصافح فيها الطالب األوائل 

اخلرجيني، وأُمر اجلميع باالحنناء عند املصافحة لكن الشيخ أىب وصافحه 
وهو منتصب القامة مرفوع الرأس، وبسبب هذا املوقف صدر األمر 
بتعيينه يف سوهاج بالصعيد خالفاً ملا جرى عليه العرف من تعيني 

  .األوائل يف القاهرة



 

   

١٢٦  

- 

العظيمة أن عبدالناصر استهزأ مرة بالعلماء  ـ ومن مواقفه
وهون من شأم، وامهم ببيع الفتاوى بالفراخ وأعلن ذلك يف 
إحدى اخلطب، فما كان من الشيخ حممود فايد إال أن كتب مقاالً يف 

يف أوج الطغيان  ١٣٨١/١٩٦١جملة االعتصام عدد ربيع األول سنة 
ب اجليش وامه مبواالة واخلوف قال فيه بعد كالم غمز فيه من جان
  :امللك السابق يوم كان الشيخ حيارب الفساد

هل جيوز يا سيادة الرئيس أن يذاع على العامل وجبميع " ... 
  !اللغات ومن رئيس اجلمهورية العربية نفسه مثل هذا الكالم ؟

لقد فاتك أن تعقب بأن كثرياً من ذوي العمائم كان هلم 
حساس مرهف، وإنك لتعرف مواقف كرمية وغرية مشكورة، وإ

بعضهم، ولبعضهم عليك فضل، ومن فضل اهللا أن شعبنا فاضل واع 
  .ذكي أريب، يعرف مقاييس الرجال، ومييز اخلبيث من الطيب

    :وختاماً
يكفي العلماء العاملني شرفاً وفخراً أن أحكم احلاكمني 

يرفع اهللا الذين : "زكاهم ورفع قدرهم وخلد ذكرهم فقال سبحانه
ويكفيهم يف املدح والثناء " منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنوا

  ".العلماء ورثة األنبياء: "قول أفضل البشر
وهذا الكالم خطري وصعب أن يواجه به زعيم طاغية ظامل 
مثل عبدالناصر لكن الشيخ حممود فايد كان من طراز فريد من 

  .العلماء
فاروق ـ ومن مواقفه املشرفة مقاالن نشر أحدمها أيام 

  :واآلخر أيام عبدالناصر، قال يف األول يصف حال املسلمني



 

   

١٢٧  

 

... ملوكهم وحكامهم معنيون مبناصبهم، مههم أن تسلم هلم "
يساملون عداهم، ويذلون رعاياهم، جيمعون املال من دم الفالحني 
وعرق الكادحني لينفقوه على ملذام، ويبعثروه على شهوام، طوراً 

القمار ودور اللهو وكؤوس الشراب، وحيناً  ينثرونه على موائد
يبذلونه يف خماصرة النساء ومساع الغناء وما تتطلبه الليايل احلمراء، 
والويل شر الويل ملن تسول له نفسه أن ينكر عليهم أو يزجي النصح 

  ".هلم فجزاؤه السجن وإن شئت فقل اإلعدام
  :ويف النص اآلخر أيام عبدالناصر قال خماطباً له

هذه األموال الباهظة اليت تنفق يف غري : سيادة الرئيسيا "
موضعها، هذه املكافآت السخية اليت تصرف من مال الدولة على 

  .املمثلني واملمثالت، والراقصني والراقصات، واملغنني واملغنيات
قلت يا سيادة الرئيس إنك تريد أن تطهر اتمع من عوامل 

ومقتضى هذا املنطق أن تقلم أظافر احلقد واألنانية والفساد والبغضاء، 
  ".أولئك املترفني

ـ ومن مواقفه القوية أن فرقة راقصة من بلد شيوعي أرادت 
، فانتهز ١٣٨٧يف رمضان سنة !! أن تقيم حفالً يف ميدان احلسني

الشيخ حممود فرصة إقامة اجلمعية حفالً يف ذكرى غزوة بدر فتكلم 
  :قائال

د بلغ م السخف أن حييوا أخزى اهللا هؤالء السفهاء، لق"
رمضان باملنكرات، ويف أي مكان ؟ يف ميدان احلسني بني مسجده 
وبني إدارة األزهر ومشيخة الطرق الصوفية، ياهلا من إهانة متعمدة 



 

   

١٢٨  

- 

توجه لعمار هذه املؤسسات اإلسالمية، يا هلا من إهانة توجه إىل شهر 
  ".القرآن

أبلغ اخلرب إىل وكان أحد املسؤولني حاضراً لذلك احلفل ف
حسني الشافعي نائب رئيس اجلمهورية فأصدر أمره بالغاء احلفل، 

  .حباجة إىل أمثال هؤالء العلماء - اليوم-فكم حنن 
ـ ومن مواقفه املشرفة رده على األديب أمحد حسن الزيات 
عندما كتب مقاالً افتتاحياً يف جملة األزهر الذي كان يرأس حتريرها، 

واضح ظاهر أال وهو تفضيل الوحدة الناصرية  وكان يف املقال كُفر
وثار الصاحلون يف العامل اإلسالمي ومنهم !! على الوحدة احملمدية

األستاذ أبو احلسن الندوي، وثار الشيخ حممود فايد وكتب مقاالً 
  .شديداً رد فيه على الزياد، نسأل اهللا العافية من الضالل

  :عاىلـ اجلانب الذي متيز به الشيخ رمحه اهللا ت
متيز الشيخ حممود فايد مبيزة مل تكن لعامل يف زمانه فيما أعلم، 
واهللا أعلم أال وهي اطالعه الواسع على أحداث بالده يف زمانه، وفقهه 
واقع قومه، وقد جعله هذا يسارع إىل الرد على املخالف أو املفسد، 
أو الضال، وذلك من خالل املنرب الذي سخره اهللا له وهي جملة 

، وهي على أا حمدودة االنتشار لكن كان هلا من يتلقف "عتصاماال"
مقاالا املهمة فيعيد نشرها يف بعض الصحف السيارة الذائعة، وبعض 

  ".االعتصام"تلك املقاالت نشر يف صحف املعارضة بعد توقيف جملة 
ومل يستثن الشيخ يف رده أحداً، فهو يرد على كل من يرى 

ته، فقد ر على عبدالناصر يف أوج طغيانه، وجوب الرد عليه أو مناقش



 

   

١٢٩  

 

وعلى السادات، وعلى حسين مبارك، ورد على بعض الوزراء 
والكرباء، وعلى بعض املشايخ الضعاف أو أصحاب املواقف املنحرفة 

  .أو املتخاذلة
ولقد جمعت هذه الردود واملناقشات يف كتاب ضخم امسه 

أكلها ومثارها صيحة احلق، وبعض هذه الردود واملناقشات آتت 
فحصل ا تغيري وهللا احلمد، إذن مل تكن كل تلك املقاالت صرخة يف 
واد، ومن أهم ماجاء يف الكتاب من ردود ومناقشات يف ظين هو 
التايل، وأنصح القراء بقراءا ألا تعد مثل الوثائق اليت تبني األوضاع 

  :يف أكرب بلد عريب وإسالمي رمته سهام األعداء من كل جانب
ردوده على الرئيس املصري أنور السادات يف عدة مقاالت،  .١

ال دين يف : "ومن أهم مارد عليه فيه مقولة السادات الشهرية
 ".السياسة وال سياسة يف الدين

 .مقال يدعو فيه لعدم ترخيص احلزب الشيوعي .٢
مقال فَند فيه معاهدة الصلح بني مصر ودولة الصهاينة، ورد  .٣

 .وهاعلى العلماء الذين أيد
عدة مقاالت طالب فيها رؤساء مصر بتطبيق الشريعة  .٤

اإلسالمية وعدم التلكؤ يف هذا األمر العظيم، ورد على بعض 
أعماهلم املنافية لإلسالم، وكان يسمي ثورة يوليو بالثورة 
املشؤومة، وقد شن محلة هائلة على عبدالناصر ووصف خمازيه 

 .وسيئاته على وجه مفصل



 

   

١٣٠  

- 

يها على العلمانيني الذين ينادون بفصل جمموعة مقاالت يرد ف .٥
الدين عن الدولة، ويهمزون الشريعة ويلمزوا كعادم، ومن 
أبرز تلك املقاالت ردوده على أمينة السعيد وحممد أمحد 

 .خلف اهللا وأمثاهلما من املنحرفني والضالني
مناقشاته لكبار العلماء فيما رأى أم قد أخطأوا فيه، فلم  .٦

نهم دون أن يرد عليه، فقد رد على عدد من يترك أحداً م
شيوخ األزهر، وكبار علماء عصره، ورد على املفيت حممد 

 .سيد طنطاوي فيما ذهب إليه من حتليل أنواع من الربا
ومن أهم تلك الردود رده الرائع على شيخ األزهر عبدالرمحن 
تاج، وقد ذكرت ذلك يف ثنايا ترمجته، وأنصح كل عامل وشيخ 

لم بقراءة هذا املقال اجلليل الذي كان له آثار ضخمة يف وطالب ع
  .مصر آنذاك

حممد البهي الذي كان وزيراً لألزهر، ومل مينعه .ورد على د  
  .ذلك الرد القوي من الثناء عليه وبيان حماسنه، وهذا من إنصافه

  :ميزات مقاالته
 :كان ملقاالت الشيخ حممود فايد مزايا مهمة منها  

ب يف العرض مبا يقتضيه املقام فيوفيه حقه، وال التوسع واإلطنا .١
 .يغادر صغرية وال كبرية مما يريد إيراده إال ويوردها

مزج كالمه باآليات اجلليلة واألحاديث الشريفة وكالم  .٢
 .الفقهاء الضابطني، وهذا مما يكسب مقاالته اهليبة والقوة



 

   

١٣١  

 

 والشجاعة الظاهرة الواضحة يف الرد والنقاش، والقوة يف .٣
تقرير ما يريده، ومبعىن آخر إن مقاالته ختلو مما يسمى 

 .اليت جنت على كثري من احلقائق" ااملة"بـ
املعاصرة ألحداث يف البالد ووقائع العباد، فمقاالته تعاجل  .٤

 .القضايا يف وقتها وبالسرعة الالزمة للتأثري يف نفوس قارئيها
يرى أن يرد الشمول يف الردود فال يترك حاكماً أو حمكوماً  .٥

عليه إال ويبادر للرد فال خيص مبقاالته طائفة أو طبقة من 
  .الناس، وهذا مما يضفي على مقاالته أمهية وجودة

    :ـ وظائفه ومناصبه
  .ـ عني وكيالً عاماً للجمعية الشرعية

ـ عني رئيساً للجمعية الشرعية مبصر وذلك بعد وفاة الشيخ 
 – ١/٣/١٤١٦رئاستها منذ العامل عبداللطيف املشتهري، وظل يف 

، وذلك تاريخ ١١/٦/١٩٩٧ – ٦/٢/١٤١٨إىل  ٢٨/٨/١٩٩٥
  .وفاته رمحه اهللا تعاىل

وكان كل من يلي رئاسة اجلمعية يلقب بإمام أهل السنة، 
منطبقاً على الشيخ حممود فايد إىل  -يف ظين- وكان ذلك الوصف 

ة درجة كبرية من االنطباق، وذلك أن من أعظم خصائص أئمة السن
يف كل زمان ومكان هو قول احلق وعدم خشية أحد فيه، وأحسب 

  .أن الشيخ كان من هؤالء واهللا حسيبه وال أزكي على اهللا أحداً



 

   

١٣٢  

- 

ـ وقد عني أيضاً رائداً دينياً ملدينة البعوث يف األزهر، وكان 
مؤثراً على الطلبة الوافدين إىل األزهر لكن الشيخ عزل عنها، إذ مل 

  .ذلك حيتمل الطغاة له
ـ وعني أستاذاً يف التفسري يف كلية الدعوة وأصول الدين، 

  .وكلية اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة النبوية
  .عضو جلنة السنة مبجمع البحوث

  :مؤلفاته
  :عدد من املصنفات منها -رمحه اهللا تعاىل-للشيخ 
  .نيف علم املنطق، يف جزأي" املنطق الواضح"كتاب 

  ".التربية يف كتاب اهللا"
  ".اإلسالم والصحة"
  ".اإلسالم وأثره يف ضة الشعوب"
  .ويعده أهم مؤلف له" الرسالة احملمدية وشواهدها"
  ".صيحة احلق"

  .وحقق جمموعة من كتب التراث
  .وللشيخ شعر منشور يف بعض الكتب واملقاالت، وال بأس به

    :وفاته
ودفن يف  ١٤١٨/١٩٩٧تويف الشيخ رمحه اهللا تعاىل سنة 

  .مصر، رمحه اهللا تعاىل وغفر لنا وله



 

   

١٣٣  

 

  :ملحظ
أرسل يل األخ علي محدون أمحد رسالة على بريدي 
اإللكتروين يذكر فيها أن للشيخ مأثرتني جليلتني، أوهلما أنه حقق 

للحافظ املزي، ومل يذكر أنه " ذيب الكمال يف أمساء الرجال"كتاب 
 مكتبة كليةقُبيل وفاته إىل  القيمة هنشر، واألخرى أنه أهدى مكتبت

الدراسات اإلسالمية والعربية يف فرع جامعة األزهر بدسوق، فجزاه 
  .اهللا خرياً

 



 

   

١٣٤  
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